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Ajassa

Tapetilla

Hyvä ihminen hankkii joululahjoja
Pisan perustukset
Ymmärrän talonrakennuksesta varsin vähän, mutta
erään asian olen oppinut. Perustusten kanssa ei voi huijata. Kun talon perustukset on tehty kunnolla, niiden
päälle voi huoletta rakentaa. Sama sääntö pätee elämässä yleensäkin.
Mietin tätä, kun menin lapsen koululle arviointikeskusteluun. Jos pienen ihmisen elämän rakentamisessa perustuksista on tingitty, miten suuria vaatimuksia voi lapsen koulunkäynnille asettaa. Jos kotiolot ovat arvaamattomat, pelottavat tai välinpitämättömät, millaiset mahdollisuudet lapsella on oppia. Jos päällimmäisenä pyörii
mielessä nälkä, väsyttää tai kotiinpaluu iltapäivällä askarruttaa, opiskelemiseen keskittyminen voi olla vaikeaa.

KAARINA HEISKANEN teksti
PIXABAY kuva

Varoitus. Seuraava teksti sisältää
tuotesijoittelua.
Hyvä ihminen ahdistuu kauppojen jouluruuhkassa. Hyvä ihminen
on kiusallisen tietoinen siitä, kuinka hyväosainen hän itse on. Kun
hyvä ihminen ostaa lapselleen luistimet, hän muistaa välittömästi,

että kaikilla ei ole edes kenkiä. Kun
hän hankkii suklaata, mieleen tulee
aliravitun aleppolaislapsen kuva.
Hyvä ihminen haluaa minimoida omaa ahdistustaan. Hän päättää, että tulevan joulun lahjat tekevät tuplaten hyvää: hän hankkii
ne myyjäisistä, kirpputoreilta ja
avustusjärjestöjen nettikaupasta.
Huono omatunto, vaikene.
Niinpä perheen poika saa pai-

Opettajan pitäisi nimikkeensä mukaisesti olla ensisijaisesti opettaja, kasvatuksen pitäisi olla pääosin vanhempien vastuulla. Opettajan työ on käynyt vuosi vuodelta
vaikeammaksi ja raskaammaksi, kun kasvatustehtäväänsä välttelevät vanhemmat jättävät oman osuutensa
hoitamatta. Opettaja huolehtii ja kasvattaa – ja opettaa
sikäli kun sille jää tilaa.
Monet vanhemmatkin kaipaisivat kasvattamista. Kasvattamista ihmisyyteen ja vanhemmuuteen. Siihen, mikä
on oikein ja väärin, siihen mikä on kohtuullista. Sen ymmärtämistä, että opettaja ei työkseen piinaa oppilaita
eikä heidän vanhempiaan. Että opettaja on lapsen puolella. Lapsen asialla.
Ajassa, jossa pienten ihmisten perustavaa laatua olevat
tarpeet jäävät monessa kodissa tyydyttämättä, on turha ihmetellä oppimistulosten heikkenemistä. Pisa-tutkimukset kertovat lasten lukutaidosta tai matemaattisesta osaamisesta, mutta se mikä tuloksiin ehkä eniten
vaikuttaa, jää kertomatta. Se, voiko lapsi hyvin vai huonosti.
Tuoreimmat Pisa-tutkimuksen tulokset julkaistaan itsenäisyyspäivänä. Niitä punnittaessa kehottaisin
kääntämään katseet koulun sijasta koteihin.
Sen pohtimiseen, mitä voimme yksin, yhdessä ja yhteiskuntana tehdä toistemme eteen.
Miten voisimme olla rakentamassa mahdollisimman monen lapsen elämälle turvallista perustaa. Kun perustukset ovat
kunnossa, tornista ei tule kalteva, lapsi
ei kasva vinoon. Oppimiseen keskittyminenkin helpottuu.

Marjo Rönnkvist
päätoimittaja

Henki &
Kannen kuva: Vanhempien erotessa on tärkeää kuunnella myös
lasten ääntä.
Kuva: Sami Saarenpää

Hyvä ihminen käärii lahjat kierrätyspaperiin tai sanomalehteen. Myös katmandulais- tai bogotolaisnaisten tekemä huokoinen ja repeilevä paperi sopii hyvin.

dan (Amnesty), jossa lukee Suvakkihuo… no siis jotain ylenpalttiseen maahanmuuttajien hyysäämiseen viittaavaa. Tytär kuorii paketista Lapsen oikeudet -hupparin
(Pelastakaa Lapset ry). Isälle pukki ojentaa hölskyvän lahjan (itse
pullotettu), jossa on suomalaista
hanavettä ja kirje, joka muistuttaa, kuinka eräs ylikansallinen yhtiö tyhjentää köyhien intialais
kylien pohjavedet pullottaessaan
sitä kaupallista sokerilientään.
Hyvä ihminen ei unohda itseäänkään. Hän hankkii kympin lahjakortilla nepalilaistytölle oikeuden
kuulua ammattiliittoon (SASK).
Iloisin lahjastaan on mummo,
joka saa vuohen (Kirkon Ulkomaanapu). Ilo ja huojennus syntyvät, kun mummo tajuaa, että vuohi menee Afrikkaan, eikä hänen
kaupunkiasuntonsa parvekkeelle.
Hyvän ihmisen joulupöydässä
riittää empatiaa varpuselle jouluaamuna ja porsaalle ympärivuotisesti. Seitan-kinkku on joulupöydän kunkku. Jälkiruoaksi on kitkerää tummaa suklaata, jossa on
sentään reilu sivumaku.
Hyvän ihmisen perhe ei pääse
unohtamaan, että hetken kestää
elämä, sekin synkkä ja ikävä.

Maiju Sepän tapahtumatärpit
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Grooveimmat joululaulut
Taulumäen kirkossa sunnuntaina 4.12. klo 15.
Meillä on muutaman ystävän kanssa tapana käydä laulamassa kauneimpia joululauluja, ja voisimme
kokeilla erilaista versiota iki-ihanasta yhteislaulutapahtumasta.
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Hiljaisuuden ilta Kuokkalan kirkossa keskiviikkona
7.12. klo 18. Keskellä kiireistä viikkoa mahdollisuus hiljentymiseen. Retriitin jälkeen olen
haaveillut tästä, mutta käytännön
syistä se ei ole ollut mahdollista.
Ehkä se vielä toteutuu.
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Kauneimmat joululaulut
Tikkakosken kirkossa
sunnuntaina 11.12. klo
19. Myös perheen kanssa on päästävä laulamaan joululauluja, ja se
tapahtuu tottakai omassa kotikirkossa. Taattua joulun tunnnelmaa!

Mihin tapahtumaan sinä tulisit? Valitse omasi sivuilta 12–15. Maiju Sepän haastattelu sivulla 9.

Down
Kunpa Norja sittenkin
myöntyisi antamaan Suomelle
Haltin huipun lahjaksi, kun maamme
vuoden päästä täyttää sata vuotta.
Se nostaisi kansallista itsetuntoa ja toisi meille...

...ankeista ajoista
huolimatta mahtavaa Suomi
nousuun -tunnetta.

Jyväskylän seurakunnan taloussuunnitelma näyttää seuraavalle
kolmivuotiskaudelle noin puolentoista miljoonan euron alijäämää.
Vielä ensi vuoden talousarvio on
vajaat 100 000 euroa ylijäämäinen, mutta sitä seuraavat vuodet
mennään nykytahdilla miinukselle.
Kirkkovaltuusto on päättänyt
tulevan vuoden kirkollisveroprosentiksi edelleen 1,45. Ensi vuoden
talousarviossa verotulojen on ennakoitu laskevan 3,3 prosenttia.
Alijäämäisyyteen vaikuttavat myös
toimintatuottojen vähäisyys sekä
toimintakulujen kasvu.
Talouden tasapainottamiseksi
seurakunnan on määrätietoisesti
noudatettava aiemmin hyväksyttyjä henkilöstösuunnitelmaa ja kiinteistöstrategiaa sekä tarvittaessa
päivitettävä niitä.

Kirkkoremontti
kaavailtua
kalliimpi
Pisa-tutkimus toteutetaan joka kolmas vuosi. Tutkimuksessa arvioidaan 15-vuotiaiden nuorten taitoja sekä lukemisessa, matematiikassa että luonnontieteissä. Uusimmat tulokset julkaistaan itsenäisyyspäivänä, mutta niistä yliopistonlehtori Sari Sulkunen Jyväskylän yliopistosta ei saa vielä paljastaa mitään.

Joka kolmas vuosi
toden sanoo...
Pisa-tutkimuksen tulokset ovat antoisaa luettavaa
rutinoituneellekin tutkijalle, sanoo yliopistonlehtori Sari Sulkunen.
SIRPA KOIVISTO teksti
PETRI KANANEN kuva

Mitä Pisa-tutkimuksella mitataan?
Pisa-tutkimuksessa arvioidaan
15-vuotiaiden nuorten lukutaitoa
sekä matematiikan ja luonnontieteiden osaamista. Joka kierroksella mukana on myös muita, vaihtuvia arviointialueita, mutta nämä
kolme ovat aina mukana joka kolmas vuosi toteutettavassa tutkimuksessa.
Pisa antaa tietoa siitä, kuinka
nuoret eri maissa hallitsevat taitoja, jotka ovat tärkeitä heidän tulevaisuutensa kannalta. Sen vuoksi
koetehtävät jäljittelevät arkielämän tilanteita.
Pisa-tutkimus julkaistaan itsenäisyyspäivänä. Mitä voit kertoa tuloksista nyt?
En mitään. Tulokset ovat täysin
luottamuksellisia, eikä niitä saa
hiiskuakaan ennen virallista julkaisupäivää. Ne julkaistaan samaan
aikaan kaikissa osallistujamaissa.
Suomen menestys on viime vuosina ollut laskeva. Miksi?
Lukutaidossa tämä johtunee pitkälti siitä, että Pisassa arvioidaan
edelleen lähinnä kirjoitettujen
tekstien lukutaitoa.

Älypuhelinten kautta pääsee kuitenkin käsiksi rajattomaan sähköiseen tekstivarantoon, jossa hyödynnetään tekstin ohella myös kuvia, äänitiedostoja tai videoita.
Näidenkin tulkintaa on hyvä hallita, mutta tällainen lukeminen ei
harjaannuta Pisassa mitattavaa
lukutaitoa siinä määrin kuin kirjoitettujen tekstien lukeminen.
Tulevaisuudessa Pisassakin arvioidaan lukutaitoa entistä laajemmin. Opinnoissa ja työelämässä ei kuitenkaan pärjää ilman vahvaa kirjoitettujen tekstien lukutaitoa.
Millainen on suomalaisten nuorten lukutaito edellisen tutkimuksen valossa (Pisa 2012)?
Vaikka suomalaisnuorten lukutaito on keskimäärin heikentynyt
edellisissä Pisa-tutkimuksissa, on
lukutaidon taso meillä kuitenkin
kansainvälisesti verraten oikein hyvä.
Meillä on edelleen suhteellisen
paljon nuoria, joilla on hyvä tai jopa erinomainen lukutaito. Samoin
meillä on suhteellisen vähän nuoria, joiden lukutaito on riittämätön arkielämän tilanteissa.
Pisa-tutkimuksessa 2009 tiedonhaun, luetun ymmärtämisen
ja tulkinnan sekä luetun arviointitaidot olivat yhtä vahvoja.

Millaisia eroja on tyttöjen ja poikien välillä?
Lukutaidossa suomalaistyttöjen ja
-poikien osaamisessa on selvä ero.
Poikia on ollut selvästi tyttöjä
enemmän alimmilla taitotasoilla
eli poikien joukossa on enemmän
niitä, joiden lukutaito on riittämätön moniin arkielämän tilanteisiin.
Tyttöjä on taas vastaavasti enemmän erinomaisten lukijoiden joukossa.
Tulokset ovat kuitenkin keskimääräisiä, eikä pidä erehtyä ajattelemaan, että kaikkien poikien lukutaito olisi riittämätön tai kaikkien tyttöjen erinomainen.
Miten nuoria voi innostaa lukemaan?
Ketään ei voi, eikä saa pakottaa
lukemaan. Lapsia tulee jo pienestä
pitäen houkutella ja kannustaa lukemaan ja näyttää tässä myös esimerkkiä. Lukutaitotyö tulee aloittaa jo kauan ennen kuin lapsi menee kouluun, ja koko yhteisöllä on
siitä vastuu.
Olennaista on, että tämä työ ei
jää yksin opettajien harteille. Esimerkiksi joitakin lukemiseen liittyviä sukupuolittuneita käsityksiä
purkamaan tarvitaan kulttuurinmuutosta ja siten meitä kaikkia.
Erityisesti osa pojista tuntuu
ajattelevan, ettei lukeminen ole

kovin miehekästä puuhaa.
Miten nuoret pärjäävät matematiikassa ja luonnontieteissä?
Luonnontieteissä on tähän asti
mennyt sangen hyvin, vaikka osaaminen on hieman laskenut. Edellisten tulosten perusteella olemme
yhä huippumaiden joukossa. Matematiikassa osaaminen on heikentynyt enemmän, joten vaikka
olemme OECD-maiden joukossa
ihan hyvissä asemissa, emme voi
tällä alueella enää puhua koulutuksen mallimaasta.
Mikä itseäsi viehättää Pisa-tutkimuksessa?
Koska olen tehnyt pitkään töitä Pisan parissa, näen sekä sen rajoitukset että vahvuudet. Kuten missä tahansa tutkimusaineistossa,
myös Pisassa on rajoituksensa,
jolloin tutkimuksellisesti voi olla
haastavaa löytää siitä mitään uutta.
Toisaalta Pisa-aineisto on edustava aineisto, ja sen tulokset ovat
siten yleistettävissä koko ikäluokkaan. Lisäksi Pisan perusteella voidaan tutkia lukutaidon ja taustatekijöiden välisiä yhteyksiä sekä
seurata lukutaidon keskimääräistä kehitystä eri vuosien 15-vuotiaiden joukossa. Tämä on antoisaa
rutinoituneellekin tutkijalle!

Korpilahden kirkon peruskorjaus
tulee aiemmin kaavailtua kalliimmaksi. Vuosi sitten hyväksytyt peruskorjaussuunnitelmat olivat
suuruudeltaan vajaat 4,5 miljoonaa euroa, mutta tarkennetun
kustannusarvion ja urakoitsijoiden kilpailuttamisen jälkeen hinta
näyttää nousseen lähes 5,2 miljoonaan euroon.
Kirkkohallitus on myöntänyt
hankkeeseen 430 000 euroa avustusta. Koska hinta on noussut aiemmasta arviosta merkittävästi,
716 000 euroa, tarkennettu kustannusarvio on vietävä uudelleen
kirkkovaltuustoon.

Korpilahden
aluekappalainen
vaihtuu
Korpilahden aluekappalaisen virkaa hoitaa lähikuukaudet seurakuntapastori Antti Koivisto. Virka
on tullut avoimeksi, kun aluekappalaisena kuutisen vuotta työskennellyt Marjut Haapakangas
siirtyy tutkijaksi ja yrittäjäksi. Hän
piti lähtösaarnansa Korpilahden
kirkossa isänpäivänä.

Henki&elämän
tilaustiedot
päivitettävä
Henki&elämä-lehden tilaustiedot
päivitetään jälleen vuodenvaihteessa.
Jos olet saanut lehden osoitteellisena kotiin ja haluat, että niin tapahtuu myös ensi vuonna, muistathan ilmoittaa siitä meille 31.1.
mennessä osoitteella anneli.ijas@
evl.fi tai puhelimitse Anneli Ijäs,
040 535 0324.
Lehdellä on myös useita jakelupisteitä ympäri kaupunkia. Lista
jakelupisteistä löytyy seurakunnan
nettisivuilta www.jyvaskylanseurakunta.fi.
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Kirkon töis

Riemun tunteen voi nähdä
vaeltajan kasvoista
Päihde- ja kriminaalityöntekijä Juha Lappi on työssään huomannut, että
alkukantaiset puitteet saavat ihmiset tekemään tarvittavat asiat yhdessä.
Leiripaikan sähköttömyys ja veden haku kaivosta antavat lisävirtaa.
HEIKKI IMPIÖ
teksti ja kuva

Juha Lappi on maalaistalon poika.
Kotiseurakunta tuli tutuksi kerhojen ja nuorten iltojen kautta. Uravalinnan ratkaisu löytyi läheltä.
– Meitä oli kolme veljestä. Mietimme, mihin kukin lähtisi. Minut
lykkäsivät kansanopistoon.
Pieksämäen Sisälähetysseuran
kansanopistossa hän katseli samassa yksikössä opiskelevia diakoniaopiskelijoita ja ajatteli, että
tuollaiseksi hänkin haluaa tulla
isona. Armeijan jälkeen hän aloitti kolmivuotisen opiskelun Pieksämäellä ja sai diakoniavihkimyksen
vuonna 1977.
Työura alkoi nuorisotyöohjaajana Halssilassa. Työ painottui avoimien ovien toimintaan. Pingisillat
kirkolla sekä retket ja leirit olivat
keskiössä, ja tietysti rippikoulut.
Kymmenessä vuodessa iltatyöt
vaativat veronsa.
– Pariin vuoteen en ehtinyt käydä kotona saunassakaan, kun oli
samaan aikaan nuorten ilta.
Lappi pääsi reiluksi vuodeksi sosiaalityöntekijän viransijaiseksi Sisä-Suomen sairaalaan Suolahteen. Sitä seurasi toinen sosiaalityöntekijän viransijaisuus Krimi-

naalihuoltoyhdistyksessä Jyväskylässä. Lappi teki henkilötutkintoja
nuorista oikeutta varten, kävi heidän kanssaan oikeudessa ja toimi
vankilasta ehdolliseen vapauteen
siirtyvien valvojana.
Jyväskylän kaupunkiseurakunnan
diakoniatyössä aukesi vuonna
1988 päihde- ja kriminaalityöntekijän paikka, jossa Lappi on toiminut tähän päivään asti. Työ on niiden ihmisten kohtaamista, joilla
on pulmia päihteiden kanssa. Leirit, retket, kotikäynnit ja ryhmät
ovat keskeisiä. Yhteistyö muiden
toimijoiden kanssa on tärkeää.
Takavuosina kuukausittaiset vierailut suuntautuivat Vaasan, Sukevan ja Naarajärven vankiloihin.
Siellä kokoontuvien kotipaikkaryhmien lisäksi vangeilla oli mahdollisuus kahdenkeskisiin keskusteluihin. Nyt Lappi käy vierailulla vankiloissa vain erikseen pyydettäessä.
– Matkat olivat pitkiä, Sukevalle
ajoi 4–5 tuntia, eikä Vaasakaan
ihan lähellä ole.
Nykyään kaupungissa on paljon
tukiasuntoja, Lapin aloittaessa työt
oli vain Veljeskoti Taka-Keljossa.
– Tukiasunnoilla on voitu nostaa
inhimillisen elämisen tasoa. Myös
niiden, jotka juovat tosi rankasti.

Lapin mielestä omaiset ottavat
tänä päivänä rohkeammin yhteyttä, jos esimerkiksi joku lapsista,
puoliso tai sukulainen ryyppää yli
rajojen. Lappia huolestuttaa tuleva alkoholilakiuudistus. Alkoholin
saatavuudella ja hinnalla on pystytty säätelemään kulutusta. Kaavaillut vapautukset lisäävät saatavuutta.
– Pitää varautua seuraamuksiin.
Kulutus nousee ja haitat lisääntyvät.
Ihmisten kohtaaminen on työssä
tärkeintä. Lappi ei halua olla seremoniamestari vaan korostaa yhdessä tekemistä. Parhaat elämykset on koettu Lapin vaelluksilla.
– Pitkän patikoinnin jälkeen, kun
saa laskettua rinkan selästä, tuntuu kuin nousisi itse ilmaan. Se riemun tunne, että minäkin pystyin
tähän, näkyy jokaisen kasvoista.
Monelle Lapin matkat ovat vuoden kohokohta. Luonnon armoilla
oleminen ja vaatimattomat puitteet ovat parhaita mahdollisuuksia kokea yhteisöllisyyttä. Leiripaikassa ei saa olla sähköjä, ja vesi
haetaan kaivosta tai joesta. Ruoka
tehdään itse alusta loppuun asti,
ja vessa on pihan perällä.
– Näillä eväillä päästään tekemään, olemaan ja elämään.

Ihmisten kohtaaminen on työssä tärkeintä. Päihde- ja kriminaalityöntekijä Juha
Lappi ei halua olla seremoniamestari.

Tiesitkö?

Lähtökohtana ihmisen ainutkertainen arvo
Kristillisen päihde- ja
kriminaalityön perustana on
ihmisen ainutkertaisen arvon
tunnustaminen.
Jokaisella on oikeus kuulua
yhteisöön ja saada apua
ongelmiinsa.

Päihdetyö tukee
päihdeongelmaisia sekä
heidän läheisiään.
Toiminta on
luottamuksellista, maksutonta
ja avointa. Asiakkuus ei edellytä
kirkon jäsenyyttä.

Hengissä
Luuk. 12: 35-40
Jeesus sanoo:
”Pitäkää vaatteenne vyötettyinä
ja lamppunne palamassa. Olkaa
niin kuin palvelijat, jotka odottavat isäntäänsä häistä valmiina heti
avaamaan oven, kun hän tulee ja
kolkuttaa. Autuaita ne palvelijat, jotka heidän herransa palatessaan tapaa valvomasta! Totisesti:
hän vyöttäytyy, kutsuu heidät
pöytään ja jää itse palvelemaan
heitä. Autuaita nuo palvelijat, jos
hän tapaa heidät näin valvomasta,
tulipa hän ennen sydänyötä tai sen
jälkeen!
Ymmärrättehän, että jos talon
isäntä tietäisi, minä yön tuntina
varas tulee, hän ei antaisi murtautua taloonsa. Olkaa tekin valmiit,
sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä,
jota ette aavista.”
Evankelisessa kristikunnassa
tämän päivän aiheena on Kristuksen tuleminen kunniassaan
aikojen lopulla. Keskelle hätää ja
syyllisyyttä seurakunta on saanut
lupauksen pelastuksen ajasta.
Tämä lupaus täyttää sen toivolla
ja ilolla.

Maailmanloppu tulee, kääri hihat
Taas yksi pyhäpäivä, joka pelottelee maailmanlopulla. Vai onko se pelottelua? Kumpaako sinä odotat: maailmanloppua vai
Jeesusta?
Tässähän on kyseessä iloinen
odotus: kun Herra tulee, hän
ryhtyykin palvelemaan palvelijoita! Jeesuksen toista tulemista
ei tarvitse pelätä, mutta valmiina kuuluu olla – ei tämä mikään
kevyt juttu siis kuitenkaan ole.
Jeesuksen toinen tuleminen ja
tämän nykyisen maailman loppu kytkeytyvät yhteen. Lapsena
kuulin joskus pelottavaakin
maailmanlopun ja Jeesuksen
toisen tulemisen opetusta. Siihen kuului ahdistus siitä, kuulunko varmasti niihin, joiden
käy hyvin. Tämän sunnuntain
evankeliumiteksti on kuitenkin
rohkaiseva, vaikka valmiina
oloa täytyykin mietiskellä sen
äärellä.
Miten voi valvoa ja olla valmis?
Valvominen ja valmiina olo eivät ole ahdistusta ja pelkoa,
vaan levollista uskoa ja luottamusta siihen, että Jumala on itse minut armahtanut ja Jeesuksen sovitustyössä olen valmiute-

ni jo saanut. Tässä arkielämässä valmius voisi olla myös sitä,
että hihat ovat käärittyinä, jotta voimme tarttua niihin tehtäviin, joita Jumala meille avaa.
Valmius Kristuksen tulemiseen
eli sydämen usko saa aikaan
myös valmiuden lähimmäisen
palveluun, menemään sinne,
missä meitä tarvitaan.
Maailmanlopun ennustajia tulee ja menee. Mitä sanot päivämäärien esittäjille?
Jeesuksen vertauksen pointti on
nimenomaan siinä, että emme
tiedä Herran tulemisen hetkeä.
Pelottelemalla ei ihmisiä voiteta
Kristuksen omiksi, vaan Pyhä
Henki synnyttää uskon armolla,
anteeksiantamuksella ja rakkaudella.
Tekstissä puhutaan varkaista ja
taloon murtautumisesta. Mitä
tällä tarkoitetaan?
Varkaat tulevat yllättäen, ennalta ilmoittamatta. Samoin on
Jeesuksen paluun laita. Emme
tiedä, milloin hän tulee. Sen takia emme voi lykätä valmistautumista tuonnemmaksi, ajatella uskon asioita vasta joskus sit-

ten kun hänen tulonsa on
tiedossa. Armon ja anteeksiantamuksen evankeliumia tarjotaan juuri nyt, ja
kun on saanut uskon sydämeensä, voi Jeesuksen tuloa
odottaa rauhallisella mielin,
tuli hän milloin hyvänsä.
Kristus palaa takaisin aikojen lopussa. Miksi Jumala on
asettanut määräajan maalliselle elämällemme?
Raamatun aikakäsitys on sellainen, että on olemassa alku ja
loppu, ja molemmista päättää
yksin Jumala. Syy määräaikaisuuteen on yksin hänen tiedossaan – tosin joskus on aika lohdullistakin ajatella, että tämä
kaikki ei kestä ikuisesti. Lisäksi
meille on luvattu jotain parempaa: ikuinen elämä Jumalan yhteydessä taivaassa.
Voiko valmistautumista opetella?
Arkielämässä hukkuu helposti
ajatus siitä, että Jeesuksen tuloa varten pitäisi olla valmiina.
Se tuntuu kaukaiselta ja epätodennäköiseltäkin ihmisjärjellä
ajateltuna. Valmistautumisen

Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksissa kaikki saavat laulaa. Jyväskylän seurakunnassa on tarjolla myös lasten ja perheiden sekä nuorten Kauneimmat joululaulut. Joululaulujen tunnelmaan pääsee niin kirkoissa kuin kahviloissa. Tarjolla on sekä perinteistä että groovia menoa.

Kauneimmat joululaulut
soivat unohdetuille lapsille
Kauneimmat Joululaulut on tärkeä osa monen suomalaisen jouluperinteitä. Laulaen
voi tehdä hyvää, sillä tilaisuuksien kolehtituotolla maailman köyhimmät lapset pääsevät kouluun.
MARJA ALASTALO teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva
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Toinen adventtisunnunt
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Kuokkalan kir kon messu
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pastori Ulla Palola.

opettelu voisi olla sitä kristityn
kilvoitusta, jossa opetellaan
luottamaan Kristuksen ansioon
omien ponnistelujen sijaan. Armoon turvautuminen voi olla
yllättävän vaikeaa, kun mielellään esittelisi vähän omiakin aikaansaannoksiaan Jumalalle.
Odottavan aika on pitkä.
Joulua odottavan lapsen aika
on pitkä. Kristuksen kirkko on
odotellut jo pari tuhatta vuotta
Herransa tuloa kirkkaudessa –
se aika on vielä pitempi. Odotus saattaa jopa unohtua. Siksi
tarvitaan herättelyä valvomiseen. Hän tulee kyllä, ja vie
työnsä päätökseen.

Maailmassa on miljoonia lapsia,
jotka ovat orpoja tai elävät muuten vailla riittävää turvaa. Suomen
Lähetysseura ohjaa Kauneimmat
joululaulut -tapahtumien keräystulot kehitysmaiden lasten koulutukseen, lasten ja äitien terveydenhuoltoon sekä perheiden toimeentulomahdollisuuksien parantamiseen.
Botswanan toiseksi suurimmassa
kaupungissa, Francistownissa,
asuvan Scotchin perheen lapset rekisteröitiin aikanaan kouluun klinikkakorteilla, kun syntymätodistuksia ei ollut. Jatkossa syntymätodistusten puuttuminen olisi alkanut haitata heidän mahdollisuuksiaan niin koulutiellä kuin
työnhaussa, joten kirkon työntekijät auttoivat perheen äitiä laittamaan lasten paperit kuntoon.
Perheen äiti, zimbabwelainen
Nonsizi Scotch tuli Botswanaan
avioliiton myötä vuonna 1994.
Perheen isä kuoli 2002, ja kuusilapsisen perheen yksinhuoltajaksi
jäänyt Nonsizikin on sairastellut.
Perhe saa tukea luterilaisen kir-

kon Toivon paikka -ohjelmasta, jota Suomen Lähetysseura rahoittaa.
Perheen pienimmät aloittivat koulun kirkon päiväkodissa. Vanhemmat lapset saatiin rekisteröityä
kouluun klinikkakorteilla, mutta
nykyään siihenkin vaaditaan jo
syntymätodistus. Syntymätodistuksen puute hankaloittaa myös
ala-ja yläkoulun päättökokeisiin
osallistumista. Täytettyään 16
vuotta jokainen botswanalainen
saa henkilökortin, mutta ei ilman
syntymätodistusta.
Toivon paikan työntekijä neuvoi
äitiä, millaisia papereita tarvittaisiin, jotta hän voisi saada nuo todistukset hankittua lapsilleen.
Syntymätodistuksen saatuaan
lapsista vanhin, nyt 19-vuotias
Sihlole, lähti anomaan henkilökorttia. Henkilökortti pitäisi hankkia välittömästi nuoren täytettyä
16 vuotta, mutta Sihlolen kohdalla tämä prosessi oli pitkittynyt
puuttuneen syntymätodistuksen
vuoksi. Virastossa häneltä vaadittiin noin 40 euron sakkomaksua
myöhästymisestä. Viimein hän sai
anomuksen sisään, ja nyt hän
odottelee kortin saapumista. Hen-

kilökortti avaa mahdollisuuden
jatkokoulutukseen, työpaikan saamiseen, passin hankkimiseen ja
moneen muuhunkin asiaan.
Nuoremmille sisaruksille henkilökortin saaminen on helpompaa.
He voivat anoa sitä ajallaan, kun
heillä on syntymätodistus.
Botswanan luterilaisen kirkon Toivon paikka -ohjelman tavoitteena
on auttaa Francistownissa orpoja

ja syrjäytymisvaarassa olevia lapsia
ja nuoria. Myös heidän vanhempansa, useimmiten yksinhuoltajaäidit tai -isoäidit, saavat tukea. Tällä hetkellä apua saa noin 120 lasta
ja nuorta 60 eri perheestä.
Perheiden tilanne kartoitetaan
kotikäynneillä, ja koululaisille ja
heidän huoltajilleen tarjotaan niin
materiaalista, henkistä kuin hengellistäkin tukea. Lapset saavat
koulupuvut, kengät sekä koulutar-

vikkeita. Koulunkäyntiä seurataan
kotikäynnein ja kouluvierailuin.
Lomien aikana kirkko järjestää leirejä ja työpajoja, joissa opitaan
sosiaalisia taitoja ja keskustellaan
nuoria kiinnostavista aiheista.
Jutun kirjoittaja Marja Alastalo on Korpilahden alueseurakunnan nimikkolähetti
Botswanassa.

Yhteislauluun voi liittyä
kirkoissa ja kahviloissa
KIRKON TIEDOTUSKESKUS teksti

Suomen Lähetysseura on painattanut täksi jouluksi 800 000 Kauneimmat joululaulut -vihkosta.
Vihkossa on perinteisten laulujen
lisäksi joka vuosi mukana pari uudempaa laulua, mahdollisia tulevaisuuden klassikoita. Tänä vuonna ne löytyvät lasten laulujen joukosta: espoolaisen muskariopettaja Eeva-Maria Nyyssösen Kolme
hienoa herraa ja ilmajokelaisen

kanttori Heini Kantola-Katajan
Tähtilaulu.
Kauneimpien Joululaulujen
verkkosivuilla www.kauneimmatjoululaulut.fi voi äänestää omaa
joululaulusuosikkiaan ja vaikuttaa
siten seuraavan vuoden vihkon valikoimaan. Äänestäneiden kesken
arvotaan potkukelkka ja kylpylälippuja.
Laulutilaisuuksia järjestetään
useampia tuhansia adventin ja

loppiaisen välisenä aikana. Valtaosa laulutilaisuuksista järjestetään kirkoissa, mutta laulamaan
voi päästä myös baareissa ja kahviloissa. Monet seurakunnat viettävät Kauneimmat Joululaulut
-messua, joka on rakennettu joululaulujen ympärille.
www.kauneimmat
joululaulut.fi
Jyväskylän Kauneimmat joululaulut -tapahtumat s. 10.
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Historiallisen fiktion
mahdollisuudet
Toisen maailmansodan päättymisestä on yli seitsemänkymmentä vuotta, mutta tutkimuksia, romaaneja ja elokuvia ilmestyy enemmän kuin koskaan. Mikä saa kirjailijat
tarttumaan yhä uudelleen jo moneen kertaan käsiteltyihin aiheisiin? Sodan kokeneiden – vanhempiemme ja (iso)
isovanhempiemme – sukupolvien muistot ovat osa laajempien yhteisöjen ja kansojen muistoja ja kokemuksia,
ja tämä onkin tutkijoiden mukaan yksi selitys jatkuvalle
kiinnostuksellemme sotia kohtaan.
2000-luvulla huomio on kohdistunut erilaisten vähemmistöjen sotakokemuksiin. Tämä tulee korostuneesti esiin
Sirpa Kähkösen Kuopio-sarjassa, jossa etualalla on naisten ja lasten selviytyminen kotirintamalla, minkä lisäksi
päähenkilöt edustavat työväestöä ja vasemmistoa.
Sami Hilvon Viinakortti kuvaa puolestaan, millaista oli
samaan sukupuoleen kohdistuva rakkaus sota-aikana.
Parhaimmillaan historiallinen romaani nostaa esiin vaiettuja tai aiemmin vähälle huomiolle jääneitä aiheita ja jopa uudelleenkirjoittaa historiaa. Komentajana Lapin sodassa toiminut Wolf H. Halsti kertoo muistelmateoksessaan, kuinka Tornion rautatieasemalla saksalaisia haavoittuneita hoitaneet ”umpihumalaiset varuskuntahuorat” jakoivat ”suosionosoituksia” saksalaisten viinoista
juopuneille suomalaisille sotilaille. Vaikutusvaltaista tarinaa on toistettu niin romaaneissa kuin tietokirjoissa. Antti Tuuri kyseenalaistaa kertomuksen yksinkertaisesti vaihtamalla näkökulmaa: Rauta-anturassa hän kuvaa, miten
humalaiset suomalaiset sotilaat raiskaavat itkeviä ja huutavia naisia.
Historiallisen fiktion vahvuus on siinä, että se kutsuu eläytymään tarinaan, sukeltamaan toisen ihmisen nahkoihin,
tuntemaan ja kokemaan asioita uudesta näkökulmasta,
mitä kautta sillä on tutkimusta paremmat mahdollisuudet vaikuttaa lukijan asenteisiin.
Ajassamme, jossa oikeistopopulistiset aatteet ovat jälleen
valtavirtaa ja vastakkainasettelu eri kansanryhmien välillä on lisääntynyt, se ei ole lainkaan väheksyttävä taito.

Marita Hietasaari
Informaatikko ja
kirjallisuudentutkija

oilen
Tänään ruk

Kiitos lapsistani
Kiitos rakas Jumala lapsistani, jotka kasvattavat minua joka päivä
ottamaan kiinni elämän ihmeellisistä hetkistä. Ihmettelemään ulkona leijailevaa lumihiutaletta tai
kinokseen piirtynyttä lumienkeliä.
Pysähtymään pelastamaan kärpästä vesisaavista tai pyytämään

kuuta alas taivaalta leikkikaveriksi. Varjele lapsia aikuisten huolilta
ja murheilta. Älä anna minun koskaan unohtaa, millaista on olla
lapsenkaltainen, sinun johdatuksesi ja rakkautesi turvissa. Aamen.
mies, 35

Erolapsen ääni
ei kuulu
Avioero vaikuttaa lapsiin monin eri tavoin.
Erokriisissä vanhempien kuormittava tilanne
vie huomiota lasten tarpeista.
JANNE KÖNÖNEN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Ryhtyessään joitakin vuosia sitten
tutkimaan avio- tai avoeroista
kertovaa kirjallisuutta terapeutti
Arja Makkonen teki yllättävän
löydön. Erolasten kokemuksista
oli kirjoitettu hämmästyttävän vähän. Tamperelaisterapeutin mukaan tilanne ei ole muutamassa
vuodessa juuri parantunut.
– Olen huomannut, että eroteemasta kirjoitetaan edelleen paljon
parisuhteen päättymisen näkökulmasta ja vähemmän tuotetaan
vanhemmuuteen liittyviä ja lapsille
suunnattuja tekstejä.
– Tämä johtunee siitä, että aikuisten on vaikea asettua lapsen
asemaan ja haasteena on tuottaa
materiaalia lapsille. Helposti parisuhteen kysymykset mietityttävät
vain aikuisia ja lapsi jää näkökulmineen aikuisten armoille, Makkonen pohtii.
Vaikka aikuiset rajaavat toisinaan lapsensa ja heidän tarpeensa
lähes täysin eroratkaisujensa ulkopuolelle, erot vaikuttavat myös
lapsiin monin eri tavoin.
Vanhempien eron kokeneiden lasten kokemukset ovat olleet kiisteltyjä jo vuosikymmeniä. Amerikkalaistutkijat Judith Wallerstein ja
Sandra Blakesleen aiheuttivat aikanaan ison mylläkän väittäessään, että eroja otetaan aivan liian
herkästi ja lapsia kuunnellaan liian
vähän. Tutkijat kehottivat myös
suoraan pareja pysymään yhdessä, jos ei muuten, niin ainakin lasten vuoksi.

Arja Makkonen myöntää, että
amerikkalaisnaisten tekemillä pitkäaikaistutkimuksilla oli keskustelulle suuri merkitys, myös Suomessa. Samalla on selvää, ettei niitä
voida soveltaa nyky-Suomeen sellaisenaan.

Lapsen
”stressinsietokyky

on aivan toista
luokkaa kuin
aikuisten.

– Pääpointti heidän tutkimuksissaan oli, että vanhempien ero ei
ole lapsille yksinkertainen asia.
Lapset tulee eropäätöstä ja käytännön järjestelyjä tehtäessä huomioida hyvin ja heitä tulee tukea.
Terapeutti korostaa, että eroilla
ymmärretään olevan pitkäkestoisia vaikutuksia erolasten myöhempään elämään.
– Eron vaikutukset voivat vielä
lasten aikuistuessa olla kuormittavia tekijöitä. Perheessä koettu ero
voi vaikeuttaa esimerkiksi luottamuksen rakentamista omiin ihmissuhteisiin vanhemmallakin iällä.
Lasten erokokemusten laittaminen yhteen muottiin on säännönmukaisuuksista huolimatta turhaa ja jopa vaarallista. Jokaisessa
perheessä ja jokaisen lapsen kohdalla samankaltaisetkin asiat koe-

taan hyvin eri tavoin. Makkosen
eräs havainto on, että lapsille on
merkittävää, jos vanhemmat voivat paremmin ja ovat onnellisia.
– Tällöin ajattelisin vanhemman
kyenneen työstämään omaa
eroaan ja rakentamaan tasapainoisempaa elämää itselleen ja lapsilleen.
– Nykyään osa aikuisista varmaankin luovuttaa parisuhteensa
kanssa liian helpolla. Ehkä se romanttisen rakkauden illuusio ja
sen jatkuminen arjessa elää liiaksi
nuorten mielissä. Kun pari tekee
työtä suhteen eteen yhdessä, he
voivat kokea syvempää ja rikkaampaa elämää parisuhteessaan, terapeutti näkee.

”Yksinhuoltajaäitini teki koko lapsuuteni yötyötä, nukkui päivät ja heräsi, kun tulin koulusta kotiin. Kauhulla ajattelen, kuinka olen avaimet
kaulassa kulkenut ja miten isoista
vastuista olen heti ensimmäisellä luokalla selvinnyt.”
Teija 36,
erotilanteessa 2-vuotias

Jos parin suhde on kovin ristiriitainen ja kuormittaa heitä psyykkisesti, se heijastuu kykyyn toimia
vanhempana ja sitä kautta lapsiin.
Joissakin tilanteissa ei silti vain
pystytä tai ole mahdollista hakea
lapsen kannalta optimaalista tilannetta.
– Mielestäni olennaista olisi, että vanhemmat pystyisivät työstämään oman eropäätöksensä rauhassa keskenään ja hakemaan uuteen elämäntilanteeseensa käytännön ratkaisuja eron jälkeen pienin

Vanhempien ero ei ole lapsille yksinkertainen asia. Erolla voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia erolasten myöhempään elämään. Perheessä koettu ero voi vaikeuttaa esimerkiksi luottamuksen rakentamista omiin
ihmissuhteisiin vanhemmalla iällä.
askelin, jos se vain on mahdollista.
Jos vanhempien yhteistyö rakentuu hyvässä hengessä eron jälkeen,
sen on todettu suojaavan lasta. Se
antaa hyvät eväät hänen psyykkiselle hyvinvoinnilleen myöhemmissäkin elämänvaiheissa.

”Muutama lyhyt parisuhde minulla on ollut. Rakastuin kummallisesti
sellaisiin miehiin, joita en voinut saada. Sellaisiin kuin isä, joka oli minulle saavuttamattomissa.”
Marja 63,
erotilanteessa 2-vuotias

Aikuisten olisi hyvä muistaa, että
lapsen stressinsietokyky on aivan
toista luokkaa kuin aikuisten.
Makkonen kertoo välillä ihmette-

levänsä, kuinka paljon aikuiset
olettavat lasten kestävän.
– Erokriisitilanteissa vanhempien kuormittava tilanne vie huomiota lasten tarpeista. Tämän
vuoksi erokriisin tapahtuessa he
tarvitsisivat tukea tilanteen työstämisessä.
– Vanhemmat pyrkivät pääosin
tukemaan itse lapsiaan erotilanteissa, mutta apuakin on usein
syytä hakea. Ammattilaisten lisäksi tukea voi saada myös läheisiltä
esimerkiksi lastenhoitamiseen, jos
omat voimat vanhempana ovat
vähissä.
Terapeutti muistuttaa, että toisten avun pyytäminen itselle tai lapselleen ei ole huonoa vanhemmuutta, pikemminkin päinvastoin.

”Ensin isäni hankki asunnon meidän läheltä ja tapasimme viikoittain.
Isäni uusi puoliso oli oikein mukava.
Äiti lohdutti, että kyllä kaikki järjestyy, meillä ei ole mitään hätää.”

Anna 19,
erotilanteessa 6-vuotias

Myös Jyväskylän seurakunnan
perheasiain neuvottelukeskuksen
johtaja Sirpa Salo pitää lapsen äänen kuulemista tärkeänä, mutta
muistuttaa, että yksinkertaista
lapsen huomiointi erotilanteissa ei
ole.
– Lasten äänen kuulluksi tuleminen vaatii, että lasta ei sotketa
vanhempien välisiin ongelmiin entistä syvemmälle. Lasta on tärkeä

kuulla, mutta niin, että häntä suojellaan, eikä ainakaan vahingoiteta lisää.
Sekä erokriiseissä että parisuhdeongelmia puitaessa seurakunnan perheneuvonta koettaa katsoa asioita lapsen näkövinkkelistä.
– Lasta ei auta istuttaa pöydän
ääreen keskustelemaan kuin aikuinen, tarvitaan toisenlaista työskentelyotetta. Jos lapsi oireilee pahasti, hän tarvitsee terapeuttista
apua perheneuvolasta, jonka henkilökunnalla on näihin menetelmiin koulutus.
Toisinaan erokriiseissä asiat helpottavat ja pariskunta haluaa jatkaa yhdessä perhe-elämää. Jos
näin ei käy, perheneuvojat auttavat sovitteluneuvotteluilla, joissa

keskiössä ei ole enää parisuhde,
vaan lapsiperheiden kohdalla yhteistyövanhemmuus.
– Tämä on haasteellista monille
vanhemmille, koska juuri sen ihmisen kanssa, joka on tuottanut suurimman pettymyksen tai jonka
kanssa on ollut vaikeinta täytyy jatkaa yhteistyötä. Näissä tilanteissa
teemme parhaamme auttaaksemme sekä vanhempia että heidän
lapsiaan, Salo painottaa.

Lainaukset teoksista: Päivi Lipponen &
Pirjo Wesaniemi: Lapsi ja ero (2005)
ja Ulla Riutta: Eron lapset (2004).
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Hiljaisuus
hyväksyy
Suomalainen löytää hoitavan hiljaisuuden luonnosta.
Kaupungistuminen kutistaa hiljaisuuden kokemuksia.
Monet haluavat hiljentyä ryhmässä, ja he ovat löytäneet
seurakuntien retriitit.
KAARINA HEISKANEN teksti
SAMI SAARENPÄÄ kuva

Tutkija Outi Ampuja on selvittänyt, mitä hiljaisuus merkitsee suomalaisille. Ampujan kyselytutkimuksessa suomalaiset kertoivat,
että hiljaisuus on vastapaino työlle ja opiskelulle.
– Monelle on luovuuden ennakkoehto, että saa miettiä rauhassa
omia asioitaan.
Suomalainen menee metsään
tyhjentymään huolista ja elpymään. Luonnonhiljaisuus auttaa
suruissa ja murheissa ja antaa
asioille selkeämmät mittasuhteet.
Monelle hiljaisuus on elämänvoima, joka on hoitanut eri tilanteissa.
– Ne jotka ovat työssään paljon
tekemisissä ihmisten kanssa, hakeutuvat vapaa-ajalla hiljaisuuteen. Luovuus ja henkinen työ vaativat vastapainoksi rauhaa ja hiljaisuutta. Monelle kotiäidille on
juhlaa, kun lapsi nukahtaa ja kodissa vallitsee hiljaisuus.
Kaupungistuminen vaikeuttaa hiljaisuuden vaalimista. Ampuja toivoo, että kaupungeista löytyy jatkossakin hiljaisuuden paikkoja,
joihin ihmisillä on vapaa pääsy.
– Suomalaiset arvostavat kaupunkipuistoja. Hiljaisuutta haetaan myös hautausmailta, kirkoista, kirjastoista ja taidenäyttelyistä.
Hiljaisuus voi merkitä myös sisäistä kokemusta – esimerkiksi taideteoksen äärelle hiljentymistä.
Kaupunkihiljaisuutta voi ylläpitää hyvin suunnitellulla meluntorjunnalla. Esimerkiksi puistot pitäisi säilyttää hiljaisina paikkoina, ja
umpikortteleissa rakennusmassat
suojaavat melulta.

– Asunnot pitäisi suunnitella
niin, että huoneistoissa olisi edes
yksi huone sisäpihan puolella.
Jatkuvallla riskirajat ylittävällä
ympäristömelulla on Ampujan
mukaan terveysvaikutuksia. Se
heikentää kuuloa, nostaa verenpainetta, vaikeuttaa keskittymistä,
huonontaa muistia ja heikentää
immuniteettijärjestelmää. Sillä voi
olla jopa yhteys diabetekseen. Melu voi esimerkiksi hidastaa lukemaan oppimista.
Elvyttävä ympäristö, joka on
kohtuullisen hiljainen, rauhoittaa.
Stressihormonin eritys vähenee,
syke laskee, stressin ja väsymyksen
tunne väistyy.

Elvyttävä
”ympäristö
on
hiljainen.

Ampuja toteaa, että väistämättömistä kaupunkiäänistä ja hiljaisuuden tarpeesta on puhuttu aina.
– Muinaisessa Mesopotamiassa
ihmiset tuottivat melua, joka ”häiritsi jumalia”. Antiiikin Roomassa
lait säätelivät, milloin sai ajaa hevoskäyttöisillä ajoneuvoilla. Joissain Keski-Euroopan maissa on
koodi siitä, että viikonlopuksi rauhoitutaan eikä pihoilla käytetä
moottorikäyttöisiä työvälineitä.
Siellä on pitkäaikainen kokemus
kaupunkimaisesta asumisesta.
Melun ja hiljaisuuden tasapainoa on siis aina etsitty. Joka tapauksessa: hiljaisuutta pitää vaalia.
– Hiljaisuudella on mahtava potentiaali. Se ei vaadi eikä odota ihmiseltä mitään.

Kirkko tarjoaa hiljentymistä ikiaikaisin opein ja maustein. Retriittiohjaajaksi kouluttautunut kanttori Sirpa Lampinen uskoo, että
ihmisen keho ja mieli kertovat,
milloin retriitin kaltainen pysähtyminen on tarpeen.
– Stressaava elämä ja työuupumus saavat etsimään lepoa. Melun
keskellä elävät nauttivat hiljaisuudesta ja luonnosta. Metsä on monelle kirkko, mutta yhdessä hiljaa
oleminen on vielä jotain enemmän.
Rovasti Jorma Vilkon mukaan
retriitti käynnistää mielessä prosesseja, ja hiljaisessa viikonlopussa voi kysyä, mitä minulle kuuluu.
Retriitillä on pitkä perinne. Hiljaisuuden löytöjä voi tehdä erämaaisien ajatuksista 300-luvulta.
Myös Jeesus vetäytyi hiljaisuuteen.
Lampisen oma löytö on se, että
joka päivä kannattaa viettää aikaa
hiljaisesti oman itsensä kanssa.
Hiljentyminen voi olla sanaton rukous, tai avuksi voi ottaa rukoussanan, jota toistetaan noin 20–30
minuutin ajan.
Vilkko suosittelee yhteistä hiljentymisviikonloppua myös miehille, jotka yleensä hakevat hiljaisuutta mökkilaiturilta.
– Retriiteissä ei kysellä uskon
mittaa ja laatua. Siellä ei tarvitse
välttämättä sanoa kuin etunimensä. Sanaa ei selitetä vaan annetaan Sanan puhua.
Hiljaisuuden löytäminen voi viedä
aikansa. Sirpa Lampinen kannustaa harjoittelemaan mielen hallintaa. Harhaileva mieli estää rentoutumasta ja nukkumasta. Hän muistuttaa, että esimerkiksi intiaanikulttuureissa lapsia opetetaan istumaan hiljaa, ja pikkulapsille tarjotaan mindfullnessia mielen

Maiju Seppä nauttii retriittien pakottomuudesta. Koivuniemen leirikeskuksen ympäristö tarjoaa hiljaisuutta etsivälle luonnonrauhaa. Viikonlopun mittainen retriittikokemus antaa voimavaroja syksyn haasteisiiin, selventää omia ajatuksia ja avaa ajatteluun uusia ikkunoita. Kappeli ilahduttaa häntä
erityisesti – sinne saa piipahtaa retriitin aikana silloin kun siltä tuntuu.

lihaksen harjoittamiseksi.
Lampisen mukaan uskonnon
sävyttämä hiljentyminen menee
rentoutustekniikoita syvemmälle.
– Niissä opastetaan havainnoimaan, miltä rusina maistuu suussa tai miltä tuntuu tuolin paine
jalkoja vasten. Retriiteissä syntyy
yhteys Jumalaan, persoonaan.
Vilkko neuvoo, että ei kannata
huolestua, jos ajatukset laukkaavat ja poukkoilevat.

Yhdessä hiljaa
”oleminen
on
enemmän.

– Kyllä ajatukset sieltä palaavat.
Hiljaisuudessa kaikki vaatimukset
hiljenevät ja suoritukset lakkaavat.

Jyväskylän seurakunnan viikonloppuretriitit leirikeskuksessa
maksavat aterioineen ja saunoineen 50–80 euroa. Hintaan voivat
kuulua myös esimerkiksi rukoushelmien materiaalit.
Retriittiä rytmittävät ruokailut ja
rukoushetket sekä meditaatioon
opastavat virikepuheet. Ruoka- ja
rukoushetket ja messu ovat yhteisiä, mutta muuten on paljon lepoa.
Osallistujat voivat lukea, levätä tai
tehdä käsitöitä. Usein tehdään retkiä lähiluontoon.
Viikonloppuretriittien lisäksi
tarjolla on hiljaisuuden iltoja keskiviikkoisin Kuokkalassa ja kaupunkiretriittejä Keltinmäessä.
Lampinen muistuttaa, että kirkon hiljentymisen aarteita voi löytää vaikka sunnuntain messusta.
– Virsineen se on hiljentymistä ja
ilmaista sielunhoitoa.

Rauha löytyy retriitissä ja kynttilän liekissä
KAARINA HEISKANEN teksti

Kun tikkakoskelainen Maiju Seppä meni ensimmäiseen retriittiinsä viime kesänä, ajatus hiljaisesta
viikonlopusta oli kypsynyt jo kymmen vuoden ajan. Kolmen pienen
lapsen äidin irrottautuminen arjesta ei ole helppoa. Ennen retriittikokemusta Seppä mietti, tuottaako joukossa hiljentyminen vaivaantuneen olon. Kynnys lähtöön
oli korkea.
– Että osaako olla oikein, tällaisena sosiaalisena ihmisenä?
Maiju Seppä on oppinut hakemaan hiljaisuutta omasta arjestaan, pieninä palasina. Hiljaisuus

löytyy muun muassa hautausmaalla kävellessä. Iltaisin, kun
päivän ajatukset kiertävät päässä,
hänellä on tapana sytyttää tuli
takkaan tai kynttilöihin ja rauhoittua liekkien lepatusta katsellen.
Joskus hiljaisuus löytyy etsien,
joskus se tulee vastaan tiedostamatta.
– Hiljaisuus voimauttaa ja antaa asioille oikeat mittasuhteet,
Maiju Seppä on huomannut.
Viikonlopun retriitti Koivuniemessä ylitti odotukset, ja hiljaisuus yhdessä yhdentoista muun
retriittiin osallistujan kanssa oli
ensikertalaiselle luonteva ja hyvä
kokemus.

– Mietin etukäteen, millaiseksi
viikonloppu lähtee kääntymään,
mutta luotin kuitenkin, että rauha
siellä tulee. Perjantaina vielä päässä surrasi, mutta lauantaina ajatukset rauhoittuivat.

Hiljaisuus
”antaa
asioille

mittasuhteet.
Viikonloppu on Maiju Sepän mukaan hyvä mitta hiljaisuudelle.Kokonaisen viikon retriitissä saattaisi jo tulla liikaa patoutunutta pu-

humisen tarvetta.
Yhteisen hiljaisuuden jakaminen
on eri juttu kuin yksin vietetty hiljaisuus.
– Sanattomanakin vietetty viikonloppu tuottaa ryhmäytymistä.
Mieleen syntyy levollinen olo siitä,
että hiljaisuutta ei ole pakko täyttää puheella.
Koivuniemen leirikeskus on hyvä
paikka hiljentyä. Luonnonrauha
on lähellä, ylimääräisiä ääniä ei
kuulu, ja kappelissa pidetyt hartaushetket sekä mahdollisuus piipahtaa kappeliin hoitavat ja avavat yhteyttä ylöspäin.
– Usko on retriitissä luontevasti
läsnä, mutta voi itse valita kuinka

sitä käsittelee.. Ei ole oikeaa tai
väärää, on vain ihanaa hiljaisuutta, Maiju Seppä sanoo.
– Kun retriittiviikonlopusta karsiutuu kaikki turha, voi keskittyä
oleelliseen. Eikä ole mitään velvoitteita, kun ruokakin on valmiina.
Maiju Seppä vinkkaa, että retriittiin mennessä ei pidä lukita
mieltään hakemaan jotain tiettyä
juttua.
– Kannattaa olla avoin sille, mitä sieltä saa ja mitä nousee itselle
pintaan.
– Toivoisin ihmisten havahtuvan
lähellä oleviin, konstailemattomiin hiljentymisen ja hidastamisen mahdollisuuksiin.
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Puukuokka
pukeutuu
jouluun

JUHLAJUMALANPALVELUS TAULUMÄEN KIRKOSSA KLO 10.00,
Lohikoskentie 2.
SEPPELTENLASKUTILAISUUS VANHAN HAUTAUSMAAN
SANKARIHAUDALLA KLO 11.30, Puistokatu.
ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA JYVÄSKYLÄN PAVILJONGISSA
KLO 13.00, Lutakonaukio 12. Pysäköinti P-Paviljonki 2 ja P2-alueella
Uno Savolan kadulla.
Juhlapuhujana on maakuntajohtaja Tapani Mattila. Tervehdyspuheen
pitää Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen.
Juhlassa esiintyvät Ilmavoimien soittokunta solistinaan Arja Koriseva,
Kolmekuutoset Lapsikuoro ja Jyväskylän Poikakuoro sekä tanssijat
Saga Elgland ja Visa Niemelä.
Juhlaan on vapaa pääsy. Kahvitarjoilu klo 12.00. Suuret kunniamerkit.
ITSENÄISYYSPÄIVÄN SOIHTUKULKUE KLO 18.00
Kulkue lähtee yliopiston päärakennuksen edestä kohti Vanhaa hautausmaata.
Sankarihaudalla seppeleenlaskutilaisuus klo 18.30. Järjestäjänä Jyväskylän
yliopiston opettajankoulutuslaitoksen 1. vuosikurssin opiskelijat.
HARJUN PORTAAT VALAISTUNA KLO 18.00–20.00
Järjestäjinä Jyväskylän Partiolaiset ry ja Huhtapartio ry.
Asukkaita kehotetaan vanhan tavan mukaan järjestämään juhlavalaistus
klo 18.00–20.00.
Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän varuskunta

HIEROJA - KUPPARI
JALKOJEN HOIDON AMMATTITUTKINNON SUORITTANUT
Sirkku Lahtinen
Väinönkatu 7 A 4

Puh. 615 220, 0400-647 547

AIDON
JOULUN LAHJOJA

KRISTILLINEN KIRJAKAUPPA
JA PALJON MUUTA!
KÄVELYKADULLA, KAUPPAKATU 25
P. 044 055 6289
MA–PE 10–19, LA 10–16
WWW.ELLINKIRJA.FI



Jyväskylän seurakunta

LAKIASIAINTOIMISTO
VARATUOMARI
RIITTA KIVELÄ

p. 0500 545 689
Vapaudenkatu 40-42 40100 Jyväskylä
laki.riitta@kolumbus.fi
www.kivelä.fi
• perunkirjoitukset • kaupat
• lahjat • testamentit ym. lakiasianne
• palvelua myös kotikäynteinä

EkoCenter Kankitie

4.12. klo 16 Jyskän seurakuntakoti,
Asmalammentie 4
7.12. klo 13 Ruusakoti, Norolantie 2
7.12. klo 18 Kuikan kylätalo,
Kuikantie 389
7.12. klo 18 Alkio-opisto,
Tähtiniementie 26
7.12. klo 18 Halssilan kirkko,
Kärpänkuja 5
8.12. klo 15 Lasten kauneimmat
joululaulut, Halssilan kirkko,
Kärpänkuja 5
8.12. klo 18 Lasten kauneimmat
joululaulut, Säynätsalon kirkko,
Saarnatie 1
8.12. klo 19 Taulumäen kirkko,
Lohikoskentie 2
9.12. klo 12.30, Luhtisen Palvelutalo,
Ritopohjantie 23
9.12. klo 18 Nyrölän koulun piha,
Jatkolantie 11
9.12. klo 18 Kahvila Table en Bois,
Muuratsalo, Vuorenlahdenkatu 38
9.12. klo 18 Grooveimmat
joululaulut Ravintola Poppari
9.12. klo 19 Ravintola Sherwood,
Keljonkangas, Pihkatie 4
10.12. klo 17 Vesalan riihikirkko,
Vesalantie 136
10.12. klo 18.30 Vesalan riihikirkko,
Vesalantie 136
11.12. klo 14 Neulaskoti, Pihkatie 4
11.12. klo 15 Lasten Kauneimmat
joululaulut, Palokan kirkko,
Rovastintie 8
11.12. klo 16 Kauneimmat
joululaulut ja lähetysmyyjäiset klo
15–19, Kuokkalan kirkko,
Syöttäjänkatu 4
11.12. klo 16 Vaajakosken kirkko,
Kirkkotie 11
11.12. klo 16 Kaupunginkirkko,
Kirkkopuisto
11.12. klo 16 Huhtasuon kirkko,
Nevakatu 6
11.12. klo 16 Kauneimmat
joululaulut ja joulumyyjäiset,
Säynätsalon kirkko, Saarnatie 1
11.12. klo 17 Mutanen,
Raidanlahdentie 22, Oittila
11.12. klo 17.30 Palokan kirkko,
Rovastintie 8
11.12. klo 18 Kaupunginkirkko,
Kirkkopuisto
11.12. klo 18 Huhtasuon kirkko,

Adventti- ja joulumyyjäiset
Sunnuntai 11.12.
Joulumyyjäiset klo 15–19 Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4
Lähetysmyyjäiset Kauneimpien joululaulujen välissä 11.12.
klo 16–17.30 Palokan kirkko, Rovastintie 8
Joulumyyjäiset klo 16 alkavan Kauneimpien joululaulujen jälkeen
(n. klo 17) Säynätsalon srk-koti, Saarnatie 1
Lauantai 17.12.
Lähetysmyyjäiset klo 10–12, Kortepohjan srk-keskus, Isännäntie 4
Lähetyksen ja diakonian myyjäiset 17.12. klo 12–14 Keltinmäen
kirkko, Keltinmäentie 10

Nevakatu 6
11.12. klo 18, Keltinmäen kirkko,
Keltinmäentie 10
11.12. klo 18 Vaajakosken kirkko,
Kirkkotie 11
11.12. klo 19 Kuokkalan kirkko,
Syöttäjänkatu 4
11.12. klo 19 Tikkakosken kirkko,
Kirkkokatu 18
12.12. klo 18 Putkilahden nuorisoseurantalo, Vespuolentie 1950.
Kahvila Muisto klo 19.

18.12. klo 18 Korpilahden kirkko,
Kirkonmäentie 3
18.12. klo 18 Kauneimmat
joululaulut -messu, Taulumäen
kirkko, Lohikoskentie 2
18.12. klo 19
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4

20.12. klo 19 Kuokkalan kirkko,
Syöttäjänkatu 4

14.12. klo 18 Lasten kauneimmat
joululaulut, Vaajakosken kirkko,
Kirkkotie 11
14.12. klo 19 Tikkakosken kirkko,
Kirkkokatu 18

6.1. klo 13 Veteraanitalo,
Haukkamäentie 2
6.1. klo 16
Sotainvalidien sairaskoti,
Keskussairaalantie 40

16.12. klo 18 Koivuniemen kappeli,
Koivuniementie 30
17.12. klo 16 De vackraste
julsångerna, Keltinmäki kyrka,
Keltinmäentie 10
18.12. klo 10 Kauneimmat joululaulut
-messu, Vaajakosken kirkko, Kirkkot.11
18.12. klo 10 Kauneimmat joululaulut
-messu, Säynätsalon kirkko, Saarnat. 1
18.12. klo 15 Vaajakosken kirkko,
Kirkkotie 11
18.12. klo 15 Taulumäen kirkko,
Lohikoskentie 2
18.12. klo 16 Kuokkalan kirkko,
Syöttäjänkatu 4
18.12. klo 16 Kortepohjan
seurakuntakeskus, Isännäntie 4
18.12. klo 19 Grooveimmat
Joululaulut, Huhtasuon kirkko,
Nevakatu 6

22.12. klo 18 Taulumäen kirkko,
Lohikoskentie 2
22.12. klo 20 Kauneimmat
joululaulut, Taulumäen kirkko,
Lohikoskentie 2

www.suomensielunhoitoterapeutit.fi

EkoCenter Harjunporras

EkoCenter Muurame Autotalo

Aukioloajat:
ma-pe 10.00-17.00
la 9.00-14.00

Aukioloajat:
ma-pe 10.00-18.00
la 10.00-15.00

Aukioloajat:
ma-pe 10.00-17.00
la 9.00-14.00

Kankitie 10
40320 Jyväskylä
020 712 1580

Gummeruksenkatu 13
40100 Jyväskylä
040 765 3303

Punasillantie 4
40950 Muurame
040 545 0353
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8.12. klo 15 Halssilan kirkko,
Kärpänkuja 5
8.12. klo 18 Säynätsalon kirkko,
Saarnatie 1
11.12. klo 15 Palokan kirkko
14.12. klo 18 Vaajakosken kirkko,
15.12. klo 18 Seurakuntatalo,
Kirkonmäentie 1 Kirkkotie 11

MUUT JOULUNAJAN
LAULUTILAISUUDET JA
MUSIIKKITAPAHTUMAT
(LÄHETYS & KIRKON
ULKOMAANAPU)
Kauneimmat joululaulut konsertit
11.12. klo 15 Kauneimmat
joululaulut –konsertti, Vox Aurea ja
Kolmekuutoset, Taulumäen kirkko,
Lohikoskentie 2. Liput 15/10/5€
17.12. klo 15 Kauneimmat
joululaulut –konsertti, Vox Aurea ja
Kolmekuutoset, Kaupunginkirkko,
Kirkkopuisto. Liput 15/10/5€
21.12. klo 18 Joulukonsertti, solistina
Ilta Fuchs, Kuokkalan kirkko,
Syöttäjänkatu 4, tuotto Suomen
Lähetysseuran hyväksi

Betlehemin basaarin äänet, navetan aasit ja lampaat ja seimen oljilla
lepäävä Jeesus-lapsi johdattavat ensimmäisen joulun salaisuuteen.
• pe 9.12. klo 13, 18 • la 10.12. klo 13, 16 • su 11.12. klo 13, 16
• ti 13.12. klo 15, 18 • ke 14.12. klo 10, 16 • to 15.12. klo 13, 18
• pe 16.12. klo 10, 18 • la 17.12. klo 13 • Liput aik. 13 e, 3–12 v 9 e
Vivamontie , 08200 LOHJA
Tied. ja var. puh. 0207 681 760
Raamattukylä

Jyväskylän seurakunnan
kirkkovaltuuston kokous
Palokan kirkossa (Rovastintie 8) tiistaina 13.12. klo 18

J
Joulun Sana
Joululehti 2016

J
Joulun Sana
Joulun Sana 2016 virittää sydämet joulun
odotukseen. Anna Joulun Sana lahjaksi viemään
sanomaa Vapahtajan syntymästä eteenpäin,
tai tilaa itsellesi joululukemista. Joulun Sana
Ulla Saunaluoma:
on pitkään säilyvä joulukukka.
Joululehti 2016

Odottamaton vastaa
odotukseen s. 7

Yksinäisen miehen

Kukitamme
elämäsi juhlat

L ASTEN KAUNEIMMAT
JOULULAULUT

Ihmeellinen
ilo
Jouluvaellus

Vivamon

#kuuluujouluun

Markku Lehmuskoski

anja.kuhno@sielunkieli.fi
markku.lehmuskoski@gmail.com
0400 646 232
040 707 8356
Kaisa Pihlajamäki
kaisa.pihlajamaki@gmail.com
0400 373 685

19.12. klo 18, mukana
kehitysvammaistyö, Huhtasuon
kirkko, Nevakatu 6
19.12. klo 18 Saakosken baari,
Saakoskentie 5

13.12. klo 18 Ylä-Muuratjärven
kylätalo, Petäjävedentie 2178, Tikkala
13.12. klo 18 Tikkakosken
rauhanyhdistyksen talo, Jylhänperä,
Hiidenjärventie 37
13.12. klo 18 Kaiken kansan
kauneimmat joululaulut, Mankolan
koulu, Saarijärventie 21

15.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut
ja joulujuhla, Saarenmaan koulu,
Kokkomäentie 2
15.12. klo 18 Lasten kauneimmat
joululaulut, Seurakuntatalo,
Kirkonmäentie 1
15.12. klo 18 Lahjaharjun Kappeli,
Ukonniementie 2

98,7 MHz

karu joulu s. 14
Siunaus kantoi
s. 20

Suomea

TÄSSÄ JOULULEHDESSÄ MM.

• Ulla Saunaluoman raamattuopetus:
Odottamaton vastaa odotukseen
• Heli Karhumäen haastattelussa Sakari Timonen:
” Äreän miehen karu joulu”
• Maukosen perheen joulun pohjavirtana kulkee viesti Jumalan rakkaudesta
• Paula Koivuniemen mieli hiljenee jouluna
• Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala: Jeesus, mumma ja paappa
• Jouluristikko, lapsille askartelua, kertomuksia erilaisista jouluista ja
paljon muuta!

Onnella on juuret
Kammintie 6, 40520 Jyväskylä
www.viherlandia.fi
Puh. 010 617 1932
leikko@viherlandia.fi

Joulukortit kaupan päälle:
kahdella lehdellä saat viisi korttia,
kolmella kymmenen jne, max 25.

Hinta 6 e, CD 8 e

Kiinteä verkko 8,35 snt/puh. + 6,00 snt/min.
Matkaviestinverkko 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.

Myynti: kristilliset kirjakaupat,
tai KRS/puh. 0207 681 615,
tuotemyynti@sana.fi
tai kirjasana.fi
Odottamaton
vastaa

Ulla Saunaluoma:
odotukseen s. 7

Yksinäisen miehen

Sisältöä elämään.

karu joulu s. 14

Siunaus kantoi
s. 20

Suomea

Tilaa itselle tai lahjaksi.

Kotimaa-lehden lukijana pääset näköalapaikalle muuttuvassa kirkossa ja yhteiskunnassa. Saat merkityksellistä tietoa ja näkökulmia elämääsi kristittynä.
Tilaa 31.12.2016 mennessä – saat sen edulliseen tarjoushintaan!

*Puhelun hinta: lankapuhelimesta: 8,21 snt/puh. + 6,9 snt/min, matkapuhelimesta: 8,21 snt/puh. + 14,9 snt/min.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN 6.12.2016
OHJELMA JYVÄSKYLÄSSÄ

Anja Kuhno

Monipuoliset valikoimat & edulliset hinnat!

Tarjous on voimassa 31.12.2016 saakka ja koskee vain uusia tilauksia Suomessa. Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Alle 18-vuotiailta tulee olla huoltajan lupa tilaamiseen. Yhteystietoja
voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. 1.1.2013 alkaen vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja digilehtien 24 %.

Kuokkalassa sijaitsevan kerrostalon asukkaat saavat joulukuun
ajan asua elävässä adventtikalenterissa. Joulukuun 1. päivästä
lähtien Puukuokan ikkunaan on
ilmestynyt adventtikalenterin tapaan numero, joka kertoo, kuinka lähellä joulua ollaan. Yhteisöllisen kalenterin luukkuja riittää
aina aattoon asti.
Puukuokka on ensimmäinen
kahdeksankerroksinen puukerrostalo Suomessa. Rakennus on voittanut vuoden 2015 puupalkinnon,
ja se on myös palkittu arkkitehtuurin Finlandia-palkinnolla.

Kaipaatko vierelläkulkijaa ja kuuntelijaa?

Kankitie
Muurame
s
Harjunporra

Kotimaa-lehti
3 kk nyt vain

19€
(norm. 33 €)



TILAUSKORTTI

Kyllä kiitos! Tilaan Kotimaa-lehden

itselleni

lahjaksi.

Kotimaa
maksaa
postimaksun.

Tilaan Kotimaa-lehden määräaikaisena tilauksena
3 kk vain 19,- (norm. 33,-).
TILAAJA/MAKSAJA

H&e_19_16

Nimi
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Sähköposti

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Vastauslähetys

SAAJA, JOS ERI KUIN MAKSAJA
Nimi
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka

TEE TILAUS HALUAMALLASI TAVALLA > Postita tilauskortti, postimaksu on maksettu puolestasi. > Soita 020 754 2333* > Tilaa verkosta: www.kotimaa.fi/tarjous
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t
Tapahtuma

2.12.–16.12.2016
TAULUMÄEN KIRKKO

veliä
Jouluisia sä

Hiljaisuuden Valo- joulukonsertti pe
2.12. klo 19. Samuli Edelmann. Lippu.fi
O Magnum mysterium la 3.12. klo 19.
Musica-kuoro. Liput 20/10 e.
Messu su 4.12. klo 18, Kuninkaasi
tulee kunniassa. Kauppinen, Rossi.
Grooveimmat joululaulut su 4.12.
klo 15.

Grooveimmat joululaulut
lauletaan Taulumäellä

MUSICA-KUORO MYSTISENÄ
n O Magnum mysterium -joulukonsertti on Taulumäen kirkossa 3.12. klo
19. Kuoroa johtaa Pekka Kostiainen. Liput 20/10 euroa.
Musica-kuoro konsertoi myös Kaupunginkirkossa 13.12. klo 19.

KAMARIKUORO HEHKU KELTINMÄESSÄ JA TIKKAKOSKELLA

n Kamarikuoro Hehkun joulukonsertti on Keltinmäen kirkossa 3.12.

klo 18. Säestys jousisoittimin ja uruin. Hehkua johtaa Reetta Vasalampi.
Ohjelma 10 euroa. Tikkakosken kirkossa Hehku konsertoi 7.12. klo 19.

TOMMI SOIDINMÄKI JA JOULUN HILJAISUUS
n Joulun hiljaisuus -konsertti on Keltinmäen kirkossa 4.12. klo 18. Siinä
esiintyvät Tommi Soidinmäki, laulu, Jenni Kupari-Soidinmäki, piano, ja
Elias Kahila, sello. Ohjelma 15/10 euroa.
POHJOISIA NÄKYJÄ KUOKKALAN KIRKOSSA
n Jyväskylän yliopiston puhallinorkesteri Puhkupillit konsertoi Kuokkalan
kirkossa 3.12. klo 19. Illassa kuullaan Finlandia ja Atso Almilan teos Visions
from the North, joka kuvaa revontulia ja taisteluita itsenäisyyden puolesta.
Lisäksi kuullaan kevyempää musiikkia Jukka Viitasaarelta ja Timo Forsströmiltä.
JOULUN PULSSI KUOKKALASSA
n Naiskuoro Pulssi esittää kuoromusiikkia keskiajalta nykypäivään Kuokkalan kirkossa 4.12. klo 19. Kuoroa johtaa Noora Määttä. Ohjelma 10/5
euroa.
HARJULLA JOULU SOI

n Rita Varosen johtamien Kamarikuoro Cantinovumin ja Harjun laulun

yhteiskonsertti on Taulumäen kirkossa 5.12. klo 18. Liput 12/8 euroa.

RANNANKARI JA MIETTINEN ITSENÄISYYSTUNNELMISSA

n Mikko Miettisen ja Tuomo Rannankarin Lauluja matkan varrelta

-itsenäisyyspäivän konsertti on Kuokkalan kirkossa 6.12. klo 16. Puhe
Riku Bucht. Vapaa pääsy. Kolehti Kirkon ulkomaanavulle.

AMADEUS LUNDBERGIN JOULUYÖ
n Oi Jouluyö -konsertissa 9.12. klo 19 Kuokkalan kirkossa esiintyvät
Amadeus Lundberg ja Gilda Lundberg, joita säestää Jari Kanninen. Liput
(+ohjelma) 25 euroa ovelta.
PUHALLINORKESTERIN SANKARITARINOITA

n Sankaritarinoita – musiikkia joulua odotellessa kuullaan Taulumäen

kirkossa 7.12. klo 19. Eveliina Aijasahon johtama Jyväskylän puhallinorkesteri esittää teoksia sinfoniselle puhallinorkesterille. Liput 10/5€.

JONNA ORTJU JA MARIAN PETRESCU: LAHJAKSI RAKKAUS

n Lahjaksi rakkaus -joulukonsertti on Taulumäen kirkossa 9.12. klo 19.

Konsertissa esiintyy myös käsikello-orkesteri Kide. Liput 15/12 euroa.

IKOSET JOULUISINA HUHTASUOLLA

n Tenori Reijo Ikosen ja harpisti-pianisti Ulla-Stina Ikosen jouluohjelmisto

ulottuu joululaulujen helmistä italialaisiin viihdesävelmiin. Konsertti
kuullaan 9.12. klo 18 Huhtasuon kirkossa. Tuotto diakoniatyölle.

HANKIEN KÄTKEMÄ JOULU
n Mieskuoro Euga esiintyy Taulumäen kirkon Hankien kätkemää -joulukonsertissa 10.12. klo 19. Liput 15/12/8 euroa.
JYVÄSKYLÄN SALONKIORKESTERI JOULUMIELELLÄ
n Jyväskylän Salonkiorkesteri konsertoi Keltinmäen kirkossa 10.12. klo 19.
Tuolloin kuullaan uusi joulusävellys sopraanolle ja orkesterille, perinteistä
orkesterimusiikkia, joululauluja ja yhteislauluja. Solistina sopraano Sirkka
Lamminen, johtajana Olli Santa. Ohjelma 15 euroa, josta osa Keltinmäen
lapsi- ja perhetyön hyväksi, lapset ilmaiseksi.
JYVÄSKYLÄN NAISLAULAJAT TUNTEVAT JOULUN

n Jyväskylän Naislaulajien konsertissa Kuokkalan kirkossa 10.12. klo 16

kuullaan suomalaista joulutunnelmaa. Solisteina Sonja Kangastalo ja Miia
Luoma. Kuoroa johtaa Rita Varonen. Liput 15/10 euroa.

JOULUORATORIO SOI JUHLAVASTI TAULUMÄELLÄ
n J. S. Bachin Jouluoratorio osa 1 kuullaan Taulumäen kirkossa 14.12. klo
19. Sen esittävät Jyväskylän Sinfoniaorkesteri Ville Matvejeffin johdolla,sekä Kaisa Ranta, sopraano, Jakob Huppmann, kontratenori, Martin Vanberg, tenori, Ville Rusanen, baritoni ja Kamarikuoro Valo, jota johtavat
Pertti ja Annastiina Tahkola.
VOX AUREA LAULAA KAUPUNGINKIRKOSSA
n Yleisradion Vuoden nuorisokuoroksi valitsema Vox Aurea konsertoi
15.12. klo 16 Kaupunginkirkossa.

Yhteislaulutilaisuus onTaulumäen kirkossa sunnuntaina
4.12. klo 15. Mukana Ihanaiset-gospelkuoro ja bändi
Maria Salmisen johdolla.
Harjulla Joulu soi ma 5.12. klo 18.
Harjun laulu, Cantinovum. Liput 12/8 €.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus ti 6.12. klo 10, Sotilaspastori
Janne Huikko, Viitala, Koskinen. Jyväskylän Veteraanikuoro avustajanaan
Harmaat Herrat, johtaa Timo Laakso.
Sankaritarinoita ke 7.12. klo 19.
Jyväskylän puhallinorkesteri, joht. Eveliina Aijasaho. Liput 10/5€, ennakkoon soittajilta ja tuntia ennen ovelta.
Kauneimmat joululaulut to 8.12. klo
19 Yhteislaulutilaisuus. Maritta Tynkkynen ja Heikki Tynkkynen, Sinfis,
johtaa Eveliina Aijasaho, Rotaryklubi
Jyväskylä – Laajavuori, Hassinen.
Vapaa pääsy, kolehti.
Lahjaksi rakkaus pe 9.12. klo 19. Jonna
Ortju & Marian Petrescu Ensemble,
Käsikello-orkesteri Kide. Liput 15/12€.
Hankien kätkemää -konsertti la 10.12.
klo 19. Mieskuoro Euga, 15/12/8€.
Kauneimmat Joululaulut -konsertti su 11.12. klo 15. Vox Aurea joht.
Sanna Salminen ja Kolmekuutoset
joht. Ágnes Lak Losonc. Lauletaan
yhteislauluja. Liput 15/10/5 euroa.
Palola, Hassinen.
Messu su 11.12. klo 18, Palola, Hassinen.
Jyväskylän Sinfoniaorkesterin Jouluoratorio, osa 1 ke 14.12. klo 19 J.
S. Bach: Jouluoratorio BWV 248, kantaatit I-III. Ville Matvejeff, kapellimestari. Kaisa Ranta, Jakob Huppmann,
Martin Vanberg, Ville Rusanen. Kamarikuoro Valo.
Joutuos jouluyö pe 16.12. klo 19.
Cantinovum, johtaa Rita Varonen.
Liput 12/8 €.

HALSSILA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 4.12. klo 12 srk-keskus,
Rossi, Koskinen.
Messu su 11.12. klo 12 srk-keskus,
Tuominen, Valjus.
Leipäsunnuntain joulu su 11.12. klo
14 srk-keskus.

Musiikkitapahtumat

Iloset ke klo 11.30 srk-keskus.
Kauneimmat joululaulut ke 7.12. klo
18 srk-keskus, Kärkäinen, Koskinen.
Lasten kauneimmat joululaulut to
8.12. klo 18 srk-keskus, Lapsikuoro,
joht. Salla Mölsä, Keltakangas.
Jouluinen musiikki-ilta pe 16.12.
klo 19 kirkko. Anna-Maija Valjuksen musiikkikoulun oppilaat ja muut
nuoret muusikot. Liput 12 e sis. iltapala. Tuotto Rauhanyhd. toimintaan.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys. srk-keskus ma ja
ke klo 9–10.30. Muulloin juha.halonen@evl.fi 050 549 7024.

Lapsille ja perheille

Lapsiparkki ma klo 9–12 Telkäntie 2 C.
Tied. 050 3018 233 tai 050 4079 126
Vauvakahvila ti klo 13–15. Telkäntie 2 c.
Perhekerho ke klo 9–11 Telkäntie 2 c.
Päiväkerhot 3–5-v ma ja to klo 13–16
Telkäntie 2C.
Päiväkerhot 3–5 v ti ja to klo 9–11
Telkäntie 2 C. Kysy vapaita paikkoja
0503018233 tai 050 4079 126.
Toimintakerho 4–6.-lk ti klo 18
Telkäntie 2C. Tied. 050 549 7021.
Hukkaperän pyhis ke 7.12. klo 17.30.
Eskareille ja koululaisille Hukkaperä 6 D.

Nuorille ja aikuisille

Aamurukous ke klo 8 srk-keskus.
Torstai-tapaaminen to 8.12. klo 13
srk-keskus. Kahvit ja keskustelua.

HUHTASUO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 4.12. klo 10 kirkko, Kärkkäinen, Koskinen.
Messu su 11.12. klo 10 kirkko, Tuominen, Keltakangas.
Hartaus ma 12.12 klo 12 kirkko.
Jouluateria klo 12.30–15.

Musiikkitapahtumat

Oi Jouluyö -konsertti pe 9.12. klo 18
kirkko. Reijo Ikonen, Ulla-Stina Ikonen.
Ohjelma 10 e diakoniatyön hyväksi.
Kauneimmat joululaulut su 11.12.
klo 16 kirkko, Tervonen, Keltakangas.
Mukana kuoroja. Tarjoilua klo 17–18.
Kauneimmat joululaulut su 11.12.
klo 18 kirkko, Tervonen, Keltakangas.
Mukana kuoroja. Tarjoilua klo 17–18.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys. Ma klo 13–14.30
ja ti 10–11.30. Muulloin elina.vepsalainen@evl.fi. 050 549 7005. Ei ti 6.12.
Ruokailta ke 7.12. klo 17 kirkko. Hartaus ja hengellisiä lauluja. Ruokailu.
Ateria 1€/aikuinen ja 0,50€/lapsi.
Hartaus ma 12.12. klo 12 kirkko.
Jouluateria klo 12.30–15.
Pietarin Kilta ti 13.12. klo 18 kirkko.
Joulupuuro ja ehtoollinen. Tervonen.
Torstaitapaaminen to 15.12. klo 14
kirkko. Päiväkahvit ja hartaus.

Lapsille ja perheille

Pikkuleipä, perhepyhäkoulu su 4.12.
klo 16 kirkko.
Ekavauva-ryhmä ma klo 13.30 kirkko.
Aikuisten käsityökerho ti klo 18–20
kirkko. Ei kerhoa ti 6.12.
Tyttöjen liikuntakerho ti klo 18.30–
19.30 kirkko.
Perhekahvila ke klo 9.30–11 kirkko.
Kahvilan jälkeen puurolounas.
Kierrätysaskarteluilta kaikenikäisille
to 8.12. klo 17.30–19.30 kirkko.
Hartaus ma 12.12 klo 12 kirkko.
Jouluateria klo 12.30–15.
Päiväkerhot ti ja to klo 12.30–15.30
kirkko. Tied. 050 323 5355.
Käsityöpaja yli 5-v oman aikuisen
kanssa to 15.12. klo 17.30–19.30 kirkko.
Sählykerho, 5.–6.lk ma klo 18–19 kirkko.
Sählykerho, 1.–2.-lk ti klo 16.30 kirkko.
Sählykerho, 3.–4.-lk ti klo 17.30 kirkko

Nuorille ja aikuisille

Isos-, jatkoisos-, avustajakoulutus ke
klo 17.30 kirkko.
Nuorten ilta ke klo 18.45–20.30 kirkko.
Naisten kuntojumppa to klo 18 kirkko.

KELJONKANGAS
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Tilkkutäkkimessu su 4.12. klo 16 Neulaskoti, Jurva, Tahkola.
Lasten joulukirkko ma 12.12. klo 9,
klo 9.45 ja klo 10.30 Neulaskoti, Väätäinen, Tahkola.
Lasten joulukirkko ti 13.12. klo 9,
9.45 ja klo 10.30 Neulaskoti, Väätäinen, Tahkola.

Musiikkitapahtumat

Kauneimmat joululaulut su 11.12. klo
14 Neulaskoti, Väätäinen, Tahkola.
Kauneimmat Joululaulut pe 16.12.
klo 21 Ravintola Sherwood, Pihkatie 4,
Jurva, Asikainen.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonian päivystys ti 13.12. klo 9
Neulaskoti.

Lapsille ja perheille

Perhekerho pe 2.12. klo 9.30 Neulaskoti.
Taaperokerho ke 7.12. klo 9.30 Neulaskoti. Alle 2-v. lapset vanh. kanssa.
Perhekerho pe 9.12. klo 9.30 Neulaskoti.

KELTINMÄKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu Kuninkaasi tulee kunniassa su
4.12. klo 10 kirkko, Ridanpää, saarna
Miika Mäkinen, Vilkko, Nieminen.
Kirkkokahvit. Pyhäkoulu.
Sanajumalanpalvelus Sukupol-

vien kiitos isänmaasta, ti 6.12. klo 10
kirkko, Vilkko, Lintunen, Nieminen,
Lähde!-kuoro. Mukana partiolaisia.
Hiljainen aamurukous to klo 8–8.30
kirkko.
Messu Tehkää tie Kuninkaalle, su
11.12. klo 10 kirkko, Pitkänen, Salminen, Nieminen. Kirkkokahvit. Kuulumisia raamatunkäännöstyöstä,
Keski-Suomen Pipliaseura. Pyhäkoulu.
Lasten joulukirkko ma 12.12. klo 9,
klo 9.45 ja klo 10.30 kirkko.
Aamurukous ti 13.12. klo 8–8.30
kirkko.
Hiljentymisryhmä Perjantain puolipäivä pe 16.12. klo 13 kirkko. Raamattu ja muistiinpanovälineet
mukaan. Tied. 0505900265.

Musiikkitapahtumat

Joulukonsertti la 3.12. klo 18 kirkko.
Kamarikuoro Hehku, joht. Reetta
Vasalampi, avust. jousisoittimia ja
urut. Ohjelma 10 e.
Joulun hiljaisuus -konsertti su 4.12.
klo 18 kirkko. Tommi Soidinmäki,
laulu, Jenni Kupari-Soidinmäki, piano,
Elias Kahila, sello. Ohjelma 15/10€.
Jyväskylän salonkiorkesterin joulukonsertti la 10.12. klo 19 kirkko. Solistina sopraano Sirkka Lamminen, joht.
Olli Santa. Ohjelma 15 €, osa Keltinmäen lapsi- ja perhetyölle.
Kauneimmat joululaulut su 11.12.
klo 18 kirkko, Nieminen, Ridanpää.
Mukana lauluyhtye Lipstikka
Lähde!-kuoron joulukonsertti ti
13.12. klo 18 kirkko. Vapaa pääsy.
Kauneimmat joululaulut ke 14.12.
klo 12 Rientolan kylätalo (Rientolantie 2), Lintunen. Kahvit, kolehti.
Harjun Laulun joulukonsertti to
15.12. klo 19 kirkko. Ohjelma 10 e.

Lähde-kuoro ja Harjun
Laulu vievät jouluun

Lähde-kuoron konsertti on
Keltinmäen kirkossa 12.12.
klo 18. Vapaa pääsy.
Harjun Laulu konsertoi Rita
Varosen johdolla 15.12. klo
19. Ohjelma 10 euroa.

Apua ja tukea tarvitseville

Ruokapankkisetelipäivystys to klo
12–13 kirkko. Päivystykseen voit tulla
uusimaan ruokapankkiseteliäsi koko
alueseurakunnan alueelta ilman ajanvarausta. Muut ajat diakoniatyöntekijälle vain ajanvarauksella.
Myötätuuleen to 15.12. klo 14–15.30
kirkko, Laitinen. Juhlaa arjen keskelle.
Lapsille ja perheille
Pyhäkoulu su klo 10 kirkko.
Taaperoryhmä ma 5.12. klo 14.30
kirkko. 1–2 v. Tied. 050 4088 852.
Kypärämäen perheolkkari to 8.12.
klo 9 Erämiehenkatu 6.
Kirkkohetki pienille ja suurille to 8.12.
klo 9.15 Erämiehenk. 6, Salminen,
Nieminen.

Martti Puomiranta
meklarina Keltinmäessä

Joululahjahuutokauppa on
Keltinmäen kirkolla sunnuntaina 11.12. klo 17. Tule
ostamaan joululahjoja huutokaupasta, tarjolla on
muun muassa astiastoja,
tauluja ja kirjoja. Tuotto Keltinmäen kirkon taidehankintarahastoon.

Nuorille ja aikuisille

Nuorten avoimet ovet pe 16.12.
klo 18 Kortepohjan srk-keskus.
Lähetyspiiri ma klo 18 kirkko.
Miesten ilta ti klo 18 kirkko.
Seurakuntakuoro to 8.12. klo 18 kirkko.

KESKUSTA

Kaupunginkirkko avoinna
ke–pe klo 11–14.

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljaisuuden hetki pe 2.12. klo 12–14
Kaupunginkirkko, pappi /diakoni pai-

kalla klo 13–14.
Messu su 4.12. klo 10 Kaupunginkirkko, Ilvesmäki, Watia, Vuorenoja.
KohtaamisPaikan iltajumalanpalvelus su 4.12. klo 17 Kaupunginkirkko.
Itsenäisyyspäivän messu ti 6.12.
klo 10 Kaupunginkirkko, Wuolio,
Mannström, Björninen.
Nuortenmessu ke 7.12. klo 18
Kaupunginkirkko.
Viikkomessu to 8.12. klo 13
Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe 9.12. klo 12–14
Kaupunginkirkko.
Saksalainen joulujumalanpalvelus la 10.12. klo 15 Kaupunginkirkko,
Hans-Christian Beutel, Valtasaari,
kuoro ja soitinryhmä Christine Bürklinin johdolla. Messun jälkeen joululauluja, Vanha pappila.
Deuts chsprachiger Adventsgottesdienst am 10. Dezember um 15
Uhr in der Stadtkirche. Reisepastor
Hans-Christian Beutel aus Helsinki,
Kantor ist Risto Valtasaari, Christine
Bürklin mit der Instrumentalgruppe
und mit dem Chor.
Messu su 11.12. klo 10 Kaupunginkirkko, Niiles-Hautanen, Tikkanen,
Björninen.
Nuorten kauneimmat joululaulut
-messu ke 14.12. klo 17.30
Kaupunginkirkko.
Viikkomessu to 15.12. klo 13
Kaupunginkirkko.
Hiljaisuuden hetki pe 16.12.
klo 12–14, Kaupunginkirkko.

Musiikkitapahtumat

Joulun sävel ke 7.12. klo 12
Kaupunginkirkko.
Seminaarinmäen kauneimmat
joululaulut to 8.12. klo 17
Kaupunginkirkko.

Christmas Carols
Kaupunginkirkossa

Englanninkielistä joulua lauletaan Kaupunginkirkossa
perjantaina 9.12. klo 19.
Mukana on muun muassa
Ruamjai-kuoro, Gerard
Daams, Karen Danks, Emily
Carlson, Shawn Condon,
piano ja Risto Valtasaari.
Kauneimmat joululaulut su 11.12.
klo 16 Niiles-Hautanen, Valtasaari,
Teija Liikamaa, saha, Mikko Miettinen, huilut.
Kauneimmat joululaulut su 11.12. 18
Kaupunginkirkko. Watia, Valtasaari,
Teija Liikamaa, saha, Mikko Miettinen,
huilut. Mikko Miettinen, huilut.
Laulurinki ti 13.12. klo 13
Vanha pappila.
Musica-kuoron joulukonsertti
ti 13.12. klo 19 Kaupunginkirkko.
Joulun sävel ke 14.12. klo 12
Kaupunginkirkko.
Vox Aurea-kuoron konsertti to
15.12. klo 16 Kaupunginkirkko.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonian päivystys ma, ke ja to
klo 9–11 Vapaudenk. 60. Pietiläinen 050 549 7027, Kukkonen 050 340
0665, Pelkonen 050 549 7001 Lintulahti 050 549 7006.

Lapsille ja perheille

Mahtava Joululeiri pe–su 2.–4.12.
Mutanen. 5–7- luokkal. Ilm netissä.
Perhekerho to klo 9.30–11.30 Yliopistonkatu 28 B.
Perhepyhäkoulu su 11.12. klo 16
Vanha Pappila.
Lasten joulukirkko ma 12.12. klo 9.15
ja klo 10.15 Kaupunginkirkko.
Lasten joulukirkko ti 13.12. klo 9.15 ja
klo 10.15 Kaupunginkirkko.
Lasten joulukirkko ke 14.12. klo 9.15
ja klo 10.15 Kaupunginkirkko.
Lasten joulukirkko to 15.12. klo 9.15
ja klo 10.15 Kaupunginkirkko.

Nuorille ja aikuisille

Nuorten Raamis ke klo 17
Yliopistonkatu 26 B.
Nuortenilta ke klo 18.30
Yliopistonkatu 26 B.

Virtailta / Nightbreak to 8.12. klo 18
Yliopistonkatu 26 B. Antaessaan saa
– joulun ilosanomaa jakamassa. Leivontaa, askartelua ja joulun sanoman
pohdiskelua. Mahdollisuus lahjoittaa
omat tuotokset ja leivonnaiset iloksi
haluamalleen lähimmäiselle. Giving
is receiving – sharing the Christmas
gospel. Baking, handicrafts, discussing
the Christmas Gospel. Opportunity
to gift your creations and bakings to
someone you want to surprise.
Café Taukopaikka – nuorten aikuisten kahvila to 15.12. klo 18–20.30
Yliopistonk. 26 B. Joululauluja, nyyttäriherkkuja. Tuo pientä purtavaa!
Hartaus. Joulupuuro.Tied. elina.lintulahti@evl.fi 050 549 7006.

kitään tuttuja ja uusiakin joululauluja.

Nuorille ja aikuisille

Nuorten iltakahvila pe 9.12. klo
18-22 srk-talo. Tule viettämään perjantaiiltaa. Kahvia ja pientä purtavaa.
Väentupa ti klo 11 Korpikeidas.
Kirkkokuoro to 8.12. klo 17.45–19.30
srk-talo. Tied. 050 557 9004.
Pastorin pysäkki ma 12.12. klo 11–13
Putkilahden kyläkaupa.
Pastorin pysäkki ti 13.12. klo 11–13
Saakosken Koskibaari.
NOJA-ryhmä ti 13.12. klo 18 srk-talo.
Palvelupäivä ke 14.12. klo 10 srk-talo.
Aamupysäkki pe 16.12. klo 9 srk-talo.
Eu-ruuan jako, aamupalaa ja hartaus.

KORTEPOHJA
Draamaryhmä Toivo ja
Laudes aamun sarastaessa

Draamaryhmä Toivon näytelmän Laudes aamun sarastaessa harjoituksia voi tulla
seuraamaan maanantaina
5.12. klo 13 Vanhaan pappilaan. Noin kolmen vartin
mittaisen esityksen jälkeen
keskustelua.
Varttuneiden ja eläkeläisten piiri
ke 7.12. klo 13. Puistotori 4.
Eläkeläisten piiri ke klo 14. Viitakoti
(paritt. viikot)
Leskien klubi to 8.12. klo 10. Jouluhartaus Kaupunginkirkko. Kahvit Vanha
pappila.
Avoin diakonia- ja lähetyspiiri to 8.12.
klo 15 Muistipäiväkeskus, Keljonk. 26,
B-talo 1 krs., Isänmaa. Kukkonen.
Seniorikammari ma 12.12. klo 14
Vanha pappila. Joulunvietto ennen ja
nyt, Kukkonen.
Hannatyön rukouspiiri ma 12.12. klo
18 Vanha pappila. Tied. Kuulasmaa
0452674614 tai Puukari 050 4933459.
Raamattupiiri kaikenikäisille ti klo 10
Vanha pappila.
Osallisuuden kahvihuone ti 13.12.
klo 14 Vanha pappila. Kauneimmat
joululaulut ja puurojuhla, Teräväinen
ja Kukkonen.
Lähetyspiiri ke 14.12. klo 10–11.30
Vanha pappila.
Kylän kammari to klo 14 Vanha
pappila (parilliset viikot).

KORPILAHTI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 4.12. klo 10 kirkko, Koivisto,
Laiho. Kirkkokahvit.
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus ti
6.12. klo 10 kirkko, Laiho. Juhla ja kirkkokahvit messun jälkeen srk-talo.
Messu su 11.12. klo 10 kirkko,
Valtasaari.

Musiikkitapahtumat

Kauneimmat joululaulut ke 7.12.
klo 13 Iltatähti.
Kauneimmat joululaulut ke 7.12. klo
18. Alkio-opisto, Tähtiniementie 26.
Ahvenus-Puolakan seurakuntapiiri
Kauneimpien joululaulujen merkeissä
to 8.12. klo 13 Aila ja Reijo Ahvenuksella os. Särkijoentie 601. Laiho.
Kauneimmat joululaulut ma 12.12.
klo 18 Putkilahti nuorisoseurantalo,
Sievänen, Liukko. Osoite: Vespuolentie
1950. Laulamme yhdessä joulumieltä!
Kauneimmat joululaulut ti 13.12. klo
18, Liukko. Ylä-Muuratjärven kylätalo,
osoite: Petäjävedentie 2178, Tikkala.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonissan vastaanotolle ajanvaraus
kirsi.lepoaho@evl.fi. 050 557 9003.

Lapsille ja perheille

Taaperoryhmä ma 5.12. klo 9.30
srk-talo. Alle 3-vuotiaiden perheille.
Pohjoisten kylien perhekerho ke 7.12.
klo 9–11 Ylä-Muuratjärven kylätalo.
Iltaperhekerho ke 7.12. klo 18 srk-talo.
Perhekerho to 8.12. klo 9.30 srk-talo.
Pohjoisten kylien perhekerho
ke 14.12. klo 9–11 Ylä-Muuratjärven
kylätalo. Pikkujoulunyyttärit.
Lasten kauneimmat joululaulut to
15.12. klo 18 srk-talo. Lauletaan ja lei-

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Hiljentymisryhmä perjantain puolipäivä pe 2.12. klo 13 srk-keskus. Hiljentymistä seur. sunnuntain tekstien
äärellä. Raamattu ja muistiinpanovälineet mukaan. Tied. 050 5900 265.
Messu Kuninkaasi tulee kunniassa su
4.12. klo 16 srk-keskus, Ridanpää,
Nieminen.
Messu Tehkää tie Kuninkaalle, su 11.12.
klo 16 srk-keskus, Pitkänen, Lintunen.
Lasten joulukirkko ke 14.12. klo 9, klo
9.45 ja klo 10.30 srk-keskus.

Musiikkitapahtumat

Joulun hiljaisuus -konsertti su 4.12.
klo 18 Keltinmäen kirkko. Tommi
Soidinmäki, Jenni Kupari-Soidinmäki,
Elias Kahila. Ohjelma 15/10€.

Apua ja tukea tarvitseville

Ruokapankkisetelipäivystys to klo
9–10 seurakuntakeskus. Päivystykseen voit tulla uusimaan ruokapankkiseteliäsi koko alueseurakunnan
alueelta ilman ajanvarausta. Muut
ajat diakoniatyöntekijälle vain ajanvarauksella.
Torstaikahvila to 8.12. klo 12 srk-keskus. Kohtaamispaikka kahvi/tee/mehu
+ voileipä/ makea leipä, ei maksua.

Nuorille ja aikuisille

Nuorten avoimet ovet pe 16.12. klo
18 srk-keskus.
Runomatinea ti 6.12. klo 15 srk-keskus, Vilkko, Lintunen. Kiitos isänmaasta. Laulu Arvi ja Tuovi Tuomi,
lausujat Anneli Malinen, Tuovi Tuomi,
Heikki Junttila, Päivi Ala-Mutka.
Seurakuntakuoro to 8.12. klo 18
Keltinmäen kirkko.

KUOKKALA
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Messu su 4.12. klo 11 kirkko, Palola,
Bucht, Lampinen, Grönholm, Virsimiehet. Pyhäkoulu, kirkkokahvit.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus ti 6.12. klo 11 kirkko, Bucht,
Väisänen, Luomala. Partiolaisten
lupauksenanto
Hiljaisuuden ilta ke 7.12. klo 18
kirkko. Arkiretriitti ja iltahartaus.
Messu su 11.12. klo 11 kirkko, Mäkinen, Reukauf, Lampinen, Heikkilä,
Kehittyvät laulajat. Pyhäkoulu, kahvit.
Viikkomessu ja vapaaehtoisten joulujuhla ke 14.12. klo 18 kirkko.

Musiikkitapahtumat

Pohjoisia näkyjä la 3.12. klo 19 kirkko.
Puhkupillit. Itsenäisyyspäiväajan konsertti. Ohjelma 15/8 €. Lippuvaraukset
www.puhkupillit.com
Naiskuoro Pulssin joulukonsertti su
4.12. klo 19 kirkko. Ohjelma 10/5€.
Lauluja matkan varrelta -konsertti
ti 6.12. klo 16 kirkko. Mikko Miettinen, Tuomo Rannankari. Puhe Bucht.
Vapaa pääsy. Kolehti Kirkon ulkomaanavulle.
Oi Jouluyö -konsertti pe 9.12. klo
19 kirkko. Amadeus Lundberg. Gilda
Lundberg. Säest. Jari Kanninen. Liput
(+ohjelma) 25€ ovelta. Ticketmaster//
Smartumseteli.
Tunnen joulun la 10.12. klo 16 kirkko.
Jyväskylän Naislaulajat, Sonja Kangastalo ja Miia Luoma, joht. Rita Varonen.
Liput 15/10€ ovelta, ennakkoon kuorolaisilta, alle 12-v. ilmaiseksi.
Kauneimmat joululaulut su 11.12. klo

16 kirkko, Nieminen, Väisänen, Toivon
Siivet -orkesteri, Kantaattikuoro.
Kauneimmat joululaulut su 11.12. klo
19 kirkko, Nieminen, Väisänen, Toivon
Siivet -orkesteri, Lentoon-laulajat.
Kuorokonsertti pe 16.12. klo 17 kirkko.

014 620856 martti.mononen@saunalahti.fi
Olohuone ti 13.12. klo 9–11 Lahjaharjun kappeli.
Nuottakadun kerho ti 13.12. klo 14
Nuottakatu 3. Ehtoollishartaus.

Lapsikuorot konsertoivat
Kuokkalassa

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

PALOKKA
Lapsikuorojen perinteinen
joulukonsertti on Kuokkalan kirkossa perjantaina
16.12. klo 17. Sen järjestää
Vox Aurea Tuki ry.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniatoimisto, kirkko, alakerta.
Ruokapankkisetelit ilman ajanvarausta tiistaisin klo 9–10. Muissa
asioissa ajanvaraus diakoniatyöntekijälle: 050 5497034 paivi.heikkila@evl.fi
tai 050 5497007 ulla.palola@evl.fi (viikoilla 49 ja 51).

Messu su 4.12. klo 10 kirkko, Laine,
Hautalahti, Tenkanen. Teija Laineen
tulojuhla. Pyhäkoulu. Kirkkokahvit.
Majataloilta ke 7.12. klo 18 kirkko,
Hautalahti. Musiikkia, rentoa yhdessäoloa, hyviä sanoja uskosta ja elämästä, esirukous, lapsille ohjelmaa.
Kahvi ja tee.
Messu su 11.12. klo 10 kirkko,
Ahonen, Laine, saarna Harri Alatupa,
Partanen. Ilkka Kauppi, sello. Gideonien kirkkopyhä.
Rukouspiiri ke 14.12. klo 18 kirkko,
Heikki.Ilola@jkl.fi
Yhteinen joulujuhla ke 14.12. klo 18
kirkko.

Lapsille ja perheille

Muskarit. Tied. 050 340 9893.
Perhekerho ma klo 9.30–11.15 kirkko.
Café Kide ke 7.12. klo 9–11 kirkko.
Iskän kaa -ilta ke 7.12. klo 18–20 kirkko.
Vauvaperhepesä to 8.12.
klo 13–14.30 kirkko.
Jouluaskarteluilta to 8.12. klo 18–20
kirkko. Tule yksin tai yli 5-vuotiaan
lapsen kanssa! Materiaalimaksu 0,10 2 €/kpl. Pipari- ja mehutarjoilu.
Taaperotupa ti 13.12. klo 9.30–11
kirkko. 1–2 -vuotiaille vanhempineen
Äitien ilta ke 14.12. klo 18–20 Polttolinja 29.
Päiväkerhojen joulujuhla to 15.12.
klo 18 kirkko.
Mahtava Joululeiri pe–su 2.–4.12.
Mutanen. 5–7- luokkalaisille. Ilmoittaudu netissä

Nuorille ja aikuisille

Iltakahvila pe 2.12. klo 17–22 Polttolinja 37. Nuorten olo- ja peli-ilta.
Kahvia ja pikkupurtavaa.
Nuortenilta ke 7.12. klo 19–21
Polttolinja 37.
Kuokkalan työttömien jouluretki
Vesalaan 12.12. Riihikirkko ja lounas.
Hinta 5 €. Lähtö klo 9.30 kirkon pysäkiltä, Syöttäjänkatu 4. Paluu n. klo 13.
Ilm 050 549 7034 paivi.heikkila@evl.fi.
Raamattupiiri ma klo 19 kirkko.
Elämässä eteenpäin -ryhmä ke 7.12.
klo 13 kirkko, alakerta.
Rukouspiiri ke 7.12. klo 19 Polttolinja 29.
Torstaitapaaminen, eläkeläisten
kerho to 8.12. klo 13 kirkko, yläkerta.
Lähetysmyyjäiset su 11.12. klo 15–19
kirkko.
Kuokkamiehet ti 13.12. klo 18 kirkko.
Lähetyksen olohuone ke 14.12. klo 13
kirkko, alakerta.
Reformaation juhlavuoden lukupiiri
to 15.12. klo 19 Polttolinja 37. Pieni
kirja Jumalasta, Mannermaa.

LOHIKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä
Runomessu su 4.12. klo 12 Lahjaharjun kappeli. Adventti- ja joulunajan
runoja, ei saarnaa. Vapaaehtoiset lausuvat. Mannström, Vuorenoja, kahvit.
Messu su 11.12. klo 12 Lahjaharjun
kappeli. Watia, Björninen.

Musiikkitapahtumat

Kauneimmat joululaulut to 15.12.
klo 18 Lahjaharjun kappeli.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakonian päivystys ma, ke ja to
klo 9–11 Vapaudenkatu 60. Pietiläinen 050 549 7027, Kukkonen 050 340
0665, Pelkonen 050 549 7001 Lintulahti 050 549 7006.

Lapsille ja perheille

Perhekahvila ke klo 9.30–11.30
Kerhotila, Katajatie 1 as 5.
Lasten joulukirkko pe 16.12. klo 9.15
ja klo 10.15 Lahjaharjun kappeli.

Nuorille ja aikuisille

Miesten Raamattupiiri ti klo 18 Lahjaharjun kappeli. (ei vko 49) Tied.

Yhteisessä joulujuhlassa
voit hiljentyä

Joulujuhla keskiviikkona
14.12. klo 18 kutsuu Palokan kirkkoon hiljentymään
kesken joulukiireiden. Tarjolla on puuropöydän antimia ja jouluista ohjelmaa.

Musiikkitapahtumat

Palokan kirkkokuoro to klo 17.30
kirkko. Tied. liisa.partanen@evl.fi, 050
358 1860.
Lasten kauneimmat joululaulut su
11.12. klo 15 kirkko. Laulujen jälkeen
joulumyyjäiset klo 16.
Kauneimmat joululaulut su 11.12.
klo 17.30 kirkko. Kirkkokuoro ja soitinyhtye. Joulumyyjäiset klo 16.
Kaiken kansan kauneimmat
joululaulut Mannilassa ti 13.12. klo 18,
Mankolan koulu.
Kauneimmat joululaulut Saarenmaan koulu to 15.12. klo 18.
Joulukonsertti, JAMK:in laulajat pe
16.12. klo 18 kirkko, Eliisa Suni, piano
ja Liisa Partanen, urut.

Apua ja tukea tarvitseville

Diakoniapäivystys. ke 9–11 ja to
12–14 kirkko. Kotikäyntejä pyynnöstä. Päivi Itkonen 040 7090142 ja
Elina Romar 040 5609910, etunimi.
sukunimi@evl.fi
Vaihtotori kirkon alakerrassa. Kaikille
avoinvaihtotori.
Aamupalapysäkki ke 7.12. klo 9 kirkko.
Runsas aamupala, kaikenikäisille.
Aamupalapysäkki ke 14.12. klo 9
kirkko. Aamupala kaikenikäisille.

Lapsille ja perheille

Perhepysäkit. Avoimia, lasten ja
aikuisten kohtaamispaikkoja, joihin ei
tarvitse ilmoittautua. Kirkon pysäkin
kanssa samaan aikaan Aamupalapysäkki, vapaaeht. maksu 1 euro. Vauvaja taaperopysäkillä sekä Mannilassa
pientä tarjoilua (vapaaehtoinen
maksu), voi tuoda myös omia eväitä.
Muskarit. ryhmissä tilaa. Tied. Jurva
050 340 9898 ja Syrjä 050 571 5155.
Päiväkerhot 3–6-vuotiaille.
Päiväkerhot ja perhepysäkit. Viimeiset kerhot vk 50. Toiminta jatkuu vk 3.
Vauvapysäkki ma klo 13 kirkko.
Ensimmäisen lapsensa saaneille.
Kirkon perhepysäkki ke klo 9 kirkko.
Mannilan perhepysäkki ke klo 9.30
Lyhty, Mankolantie 3.
Taaperopysäkki ti 13.12. klo 9.30
kirkko. Perheille, joissa on n. alle 2-v.
lapsi.
Apua lapsiperheen arkeen. Tied. Sari
Eräjärvi 040 500 7820 tai Pirjo Johansson 040 535 2276.
Lapsi- ja perhetyön tiedustelut.Marja-Terttu Kivelä 040 560 9908.
Vaihtotori kirkon alakerrassa.
Perinteinen joulukuvaelma tarvitsee
Sinua! Toteutus jouluaattona 24.12.
klo 15 Palokan kirkossa. Kenraaliharj.
23.12. klo 17.30–20. Ilm. hanna-maire.
leppanen@evl.fi 044 720 3115.
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Kouluikäiset. Kerhot ovat päättyneet.
Kerhot käynnistyvät viikolla 4. Ilm
sähköisesti vkolla 3: www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset.
Talvileiri Koivuniemessä 3.–5.2.,
hinta 35 €, ilm. tammikuussa: www.
jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/kouluikaiset/leirit-ja-retket.
Ihanaa joulunaikaa!

Nuorille ja aikuisille

Nuorisotyön tiedot www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/. Lisätiedot
Paula Raatikainen 040 5609909.
Mannilan nuortenilta pe 2.12. klo 18
Mankolantie 3.
Yökahvila pe 9.12. klo 19–23 kirkon
alakerta. Yhdessäoloa ja ohjelmaa.
Lähimmäisen Kahvitupa to 8.12. klo
12 kirkko, ohjelmahetki klo 13, Hautalahti.
Lähetyksen joulumyyjäiset su 11.12.
klo 16 kirkko. Myyjäisten jälkeen Kauneimmat joululaulut klo 17.30.
Lähetyspysäkki ti 13.12. klo 10–12
kirkko. Kahvia ja lähetystä.
Lyydiat-kutojaryhmä kirkon väestönsuoja. Tied. paivi.itkonen@evl.fi 040
7090 142.

SÄYNÄTSALO
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu su 4.12. klo 10 kirkko, Jurva,
Tahkola,Virve Klemetti,viulu. Kahvit.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus ti 6.12. klo 10 kirkko. Saarna Risto
Krogerus, Väätäinen, Tahkola. Seppeleen lasku sankarihaudalle. Kahvit.
Messu su 11.12. klo 10 kirkko, Kiviranta
saarna, Väätäinen, Tahkola. Kahvit.
Lasten joulukirkko ke 14.12. klo 10
kirkko, Jurva, Tahkola.

Musiikkitapahtumat

Lapsikuoro ke 7.12. klo 17 srk-koti.
Tied. Tahkola 040 6842 050
Neulaset-kuoro ke 7.12. klo 18 srkkoti. Tied. Tahkola 040 6842050
Kauneimmat joululaulut su 11.12.
klo 16 kirkko, Väätäinen, Tahkola.

Apua ja tukea tarvitseville

Lahjoita joulukassi tarvitsevalle pe
9.12. mennessä. Voit lahjoittaa kassin,
jossa on esim. puuroriisiä, luumuja tai
sekahedelmiä, rusinoita, pähkinöitä,
piparkakkuja, suklaata, kynttilä, lautasliinoja, kahvia, teetä, sokeria, kanelia, glögiä tai mehua. Voit lahjoittaa
osan mainituista tuotteista. Pakkaa
tuotteet kassiin ja tuo ne srk-kodille
viim. 9.12. Kassit lahjoitetaan tarvitseville viikolla 50. Tied. 050 5980 951.
Diakoniapäivystys ti ja to klo 9–11
seurakuntakoti. Ei 6.12.

Lapsille ja perheille

Perheolkkari ma 5.12. klo 9.30 srk-koti.
Perhekerho to 8.12. klo 9.30 srk-koti.
Lasten kauneimmat joululaulut to
8.12. klo 18 kirkko.
Joulumyyjäiset su 11.12. klo n. 17–19
srk-koti. Kauneimpien joululaulujen
päätyttyä. Leivonnaisia, käsitöitä, lahjatavaroita jne.
Pyhäkoulu to 15.12. klo 17.30 srk-koti.

Nuorille ja aikuisille

Miestenpiiri su 4.12. klo 18 srk-koti.
Teetarjoilua.
Olohuone ke 7.12. klo 13 srk-koti.
Nuortenilta ke 7.12. klo 19–21 srkkoti.
Naisten solu ti 13.12. klo 18 srk-koti
Olohuone ke 14.12. klo 13 srk-koti.
Vietämme joulujuhlaa.

TIKKAKOSKI
Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu 4.12. klo 10, rovasti Jukka Kuparinen, Vallipuro, Luiro. Herättäjän pyhä.
Kirkkokahvit ja seurat.
Lipunnosto ti 6.12. klo 10.45, itsenäisyyspäivän suomalainen messu klo 11,
Vallipuro, Liuro, partiolaisten lupauksen anto.
Messu 11.12. klo 10, Vallipuro,
Tenkanen.

Musiikkitapahtumat

Candela-kuoro pe klo 16 kirkko.
Lapsikuoro ke 7.12. klo 14 Luonetjärven koululla. Syksykauden päätös ja
pikkujoulut.
Kauneimmat joululaulut Kuikan kylätalo ke 7.12. klo 18.
Kamarikuoro Hehkun joulukonsertti
ke 7.12. klo 19 kirkko.
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Kamarikuoro Hehkun
joulukonsertti

Kamarikuoro Hehku esiintyy
Tikkakosken kirkossa keskiviikkona 7.12. klo 19. Kuoroesitysten lisäksi kuullaan
yhteislaulua. Kuoroa johtaa
Reetta Vasalampi. Vapaa
pääsy.
Kauneimmat joululaulut Nyrölän
koulun piha pe 9.12. klo 18.
Kauneimmat joululaulut su 11.12. klo
19 kirkko.
Kauneimmat joululaulut Jylhänperällä
ti 13.12. klo 18, Rauhanyhd. talo .
Kauneimmat joululaulut ke 14.12. klo
19 kirkko.

Apua ja tukea tarvitseville

Yhteydenotot/ajanvaraus diakoniatyöntekijälle. marja-liisa.jaakonaho@
evl.fi 040 560 9916.
Ruokajakelu to klo 10.30. Lahjoitusruokaa tarvitseville.

Lapsille ja perheille

Perhekerho ma 5.12. klo 13 kirkko. .
Vauvakerho to 8.12. klo 9.30 Puuppolan kerhotila, Takalantie 2.
Kouluikäisten toiminnasta tiedot
www.jyvaskylanseurakunnannuoret.fi/
kouluikaiset ja Outi Pirttimäki
040 5609915.

Nuorille ja aikuisille

Nuortenilta to 8.12. klo 19 kirkko.
Lukupiiri ke 7.12. klo 13 pappila.
Miesten saunailta Sarpatissa ke 7.12.
klo 17.30. Pyyhe ja piplia mukaan!
Torstaiaamun hartaus ja aamupala to
8.12. klo 10 kirkko. Ruokajakelu
klo 10.30.
Jouluiloa -tapahtuma 14.12. klo 12.30
Veteraanitalo. Puuro- ja kahvitarjoilu
sekä jouluista ohjelmaa.
Lähetyksen puurojuhla to 15.12. klo
11 kirkko.

VAAJAKOSKI

Jumalanpalvelukset ja uskonelämä

Messu. 2. Adventti. su 4.12. klo 10
kirkko, Rossi, Salmela, Juha Markkanen, oboe.
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus ti
6.12. klo 10 kirkko, Kauppinen, Salmela.
Juha Markkanen, oboe.Vaajan laulu
-kuoro, joht. Jukka Parviainen, Partiolaisten myyjäiset ja lupauksen anto.
Partiolaisten soihtukulkue ti 6.12.
klo 18 Veteraanipuistosta Vaajakosken läpi kirkolle.
Miesten piirien joulukahvit to 8.12.
klo 12 kirkko.
Messu. 3. Adventti. su 11.12. klo 10
kirkko, Laitinen, Koskinen.
Tölskän srk-ilta Savelalla ke 14.12.
klo 18.30 Mutkatie 14. Joulupuurot.

Musiikkitapahtumat

Musiikkiryhmien tied. 050 3800 608.
Seniorikuoro ke klo 12, kirkko.
Majakka-kuoro ke klo 18.15
Taulumäen kirkko
Valoa-yhtye ke klo 16.30 kirkko.
Gospelkuoro Ihanaiset to klo 17.30
Taulumäen kirkko.

Aino Suhola Tunne joulun
saapuneen -konsertissa

Tunne joulun saapuneen
-joulukonsertti on Vaajakosken kirkossa torstaina 15.12.
klo 18. Konsertissa esiintyvät
Leena Saarinen, laulu, ja Kati
Koskinen, piano. Puheen
pitää Aino Suhola, ja Tero
Reingoldt kertoo diakoniatyöstä. Tee- ja korpputarjoilu. Tuotto vähävaraisten
perheiden hyväksi.
Jyskän kauneimmat joululaulut
su 4.12. klo 16 Jyskän srk-koti, Kauppinen, Koskinen.
Kauneimmat joululaulut su 11.12.
klo 16 kirkko. Liimatainen, Koskinen.
Vaajan laulu.
Kauneimmat joululaulut su 11.12.
klo 16 kirkko.
Kauneimmat joululaulut su 11.12.

klo 18 kirkko, Huttunen, Koskinen.
Tunne Joulun Saapuneen -joulukonsertti to 15.12. klo 18 kirkko.
Koivuniemen kauneimmat joululaulut pe 16.12. klo 18 Koivuniementie
30, Laitinen, Salmela, Valoa-yhtye..

Apua ja tukea tarvitseville

Sururyhmä läheisensä menettäneille
kirkolla. Pastori Arto Kauppinen 040
560 9920 ja diakonissa Marja-Leena
Liimatainen 040 560 9926. Ilm. 2.12.
mennessä 050 5510 440. Ens. kokoontuminen kirkolla 12.1. klo 18.00-19.30.
Diakoniapäivystykset kirkolla ja Jyskän
srk-kodilla ajanvarauksella diakoniatyöntekijöiden kautta. marja-leena.liimatainen@evl.fi 040 560 9926 ja tero.

reingoldt@evl.fi 040 560 9927.
Jyskän aamupuuro porinat ke klo
8.30 Jyskän srk-koti.

Lapsille ja perheille

Pyhäkoulu, Mutkatie 14 su klo 14.
Tervetuloa 3-vuotta täyttäneet lapset.
Alakoululaisten avoimet ovet
ke 7.12. klo 13-15 kirkko.
Jouluaskartelua koululaisille ma
12.12. ja ti 13.12. klo 13–16 kirkko.
Voit askarrella kortteja, lahjoja tai
koristeita. Pientä jouluista välipalaa.
Iltaperhekerho ti 13.12. klo 17.30
kirkko.
Lasten kauneimmat joululaulut
ja varhaiskasvatuksen joulujuhla ke
14.12. klo 18 kirkko. Maria Salmela,

piano. Hanna Kupari, laulu. Esko Turpeinen, lyömäsoittimet. Ilona Rimpilä,
basso. Varhaiskasvatuksen tiimi.
Jyskän joulupuuro pe 16.12. klo
10–12 Jyskän srk-koti, Verronen,
Ahonen.

Ihmisten ilta

Nuorille ja aikuisille

Perjantaikahvila pe 2.12. klo 17 kirkko.
Hengari ke 7.12. klo 18 kirkko.
Hengari, nuortenilta
Hengari nuortenilta ke 14.12. klo 18
kirkon nuorisotilat.
Päiväpiirien joulujuhla ke 7.12.
klo 13 kirkko, Salmela, Liimatainen,
Reingoldt. Seniorikuoro.

Ekavauvaryhmiä

Ilta ihmisille, tunnelmallinen ilta mukavassa seurassa perjantaina
9.12. klo 18–21 Aseman pysäkillä (Hannikaisenk. 27–29).
Kaikille avoin ilta ikään katsomatta.
Alkuhartaus klo 18. Tarjolla iltapalaa.
Vapaamuotoisia keskusteluja ja kohtaamisia.
Lautapelejä, korttiaskartelua tai vain mukana olemista.
Poikkea hetkeksi tai vaikka koko illaksi. Tervetuloa!
Tied. Elina Lintulahti 050 549 7006 tai Antti Laitinen 050 360 3484.

Ekavauva-ryhmä on vertaisryhmä ensimmäisen lapsen saaneille perheille,
kohtaamispaikka vanhemmille ja vauvoille.

Palveleva
puhelin
Keskusteluapua nimettömänä
ja luottamuksellisesti.
Päivystys numerosta 01019 0071
su–to klo 18–01 ja
Pe–la klo 18–03.

HALSSILA

n Avoin Vauvakahvila ti klo 13–15 Telkäntie 2 C kerhotilassa.

Yhteiset
Aseman Pysäkki

HUHTASUON KIRKKO

n Ekavauvaperheet koolla maanantaisin klo 13.30–15.30 alkaen 16.1.

Hannikaisenkatu 27–29. Tied. A
050 360 3484, antti.laitinen@evl.fi.
Avoinna ma, ti ja to klo 11–15. Suljettu 5.–6.12.
Tietovisa ma klo 13.30
Lenkkiryhmä to klo 12.
Viikkomessu to klo 13
Kaupunginkirkko.
Papintunti to klo 14.
Rukouspiiri to klo 11.30.
Joulupuuroa ma 12.12.
Virsi- ja laulutunti ma 12.12. klo 12.

Voionmaankatu 18, käynti Vellamonkadulta. Nyyttärit.
ALFA: Tule löytöretkelle, elämäsi seikkailuun: #kokeileAlfaa! Seuraava
ALFA @ Vanha Pappila, Vapaudenk.
26 maanantaisin 6.2. – 27.3. klo 18–20
( ei vko 9, 11) ja sunnuntai-iltapäivä
2.4. Tied ja ilm tiina.kilkki@kohtaamispaikka.net 044 5243 904.
Muut toimintatiedot kts www.kohtaamispaikka.net / Facebook KohtaamisPaikka Jyväskylä/ instagram@
kohtaamispaikka

Kansainvälinen työ

Maahanmuuttajatyö

Naisten Pankki lukupiiri ke 7.12. klo
17 Vanha pappila. Raili Mikkanen:
Meren ja maan kiertolaiset.
Virtailta/Nightbreak to 8.12. klo 18
Yliopistonk. 26 B. Antaessaan saa –
Pientä leivontaa, askartelua ja joulun
sanoman pohdiskelua. Voit lahjoittaa
omat tuotokset ja leivonnaiset iloksi
haluamalleen lähimmäiselle. Giving
is receiving – sharing the Christmas
gospel. Baking, handicrafts, discussing
the Christmas Gospel. Opportunity
to gift your creations and bakings to
someone you want to surprise.
Hannatyön rukouspiiri ma 12.12. klo
18 Vanha pappila. Tied. Kuulasmaa
045 267 4614, Puukari 050 493 3459.

KohtaamisPaikka

KohtaamisPaikan iltamessu @ Kaupunginkirkko su 4.12. klo 17, Oscar
Lema, Jukka Jämsén, Mika Kilkki.
Jouluinen BrunssiKirkko @ Kristillinen koulu su 11.12. klo 11,

Cygnaeuksenkatu 8
Mirja Hytönen (Kutti), diakoni, 050
549 7033, mirja.hytonen@evl.fi,
Oxana Usova, avustaja041 705 2329,
oxana.usova@evl.fi
Päivystys ti klo 9–15, ke klo 9–12 ja
to 11–15, Aseman Pysäkki, Hannikaisenkatu 27–29.
Kuokkala:
Naisten Suomi-kerho ti klo 10–11.30,
Polttolinja 37. Mervi Karikko.
Keskusta:
Naisten Suomi-kerho ke klo
10–11.30, Kauppak. 13. Marianne
Mäkeläinen.
Keltinmäki:
Paluumuuttajien kerho ti klo 10–12,
Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10.
Huhtasuo,
Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6:
Naisten Suomi-kerho ma (paritt.
viikot), Marianne Mäkeläinen.
Naisten jumppa ti klo 12–13.
Valentina Ikko.

Koripallokerho ti klo 20–21.
Thomas Chatzitolios.
Karen-nuorison lentopallokerho ke
klo 19.30–21. Ohjaaja Say Reh.
Miesten lentopallo to klo 19–21.
Paluumuuttajien kerho to klo 10–12,
takkahuone.
Futsal, kongolaisten ryhmä to klo
18–19.30. Papu Nkunda ja John Nize
Mubiri.

Naisten saunailta

Naisten saunailta 20.12. klo 17. Vesalan leirikeskus. Ohjelmaa ja iltapala.

Näkövammaiset, huonokuuloiset,
omaishoitajat

Diakoniatyöntekijä Tuija Emaus-Etindelle. Päivystys ma ja ke klo 9–11, p.
050 549 7023.
Näkövammaisten ja huonokuuloisten joulujuhla Vesalassa 15.12.

Sana ja rukous

Majataloilta ke 7.12. klo 18 Palokan
kirkko. Musiikkia, rentoa yhdessäoloa,
hyviä sanoja uskosta ja elämästä, esirukous, lapsille ohjelmaa. Kahvi- ja tee.

Viittomakieliset

Kuurojendiakonissa Päivi Lehtinen, p.
050 549 7012, paivi.lehtinen@evl.fi,
Vapaudenk. 60. Vastaanotto ti 9–12
ja ke 13–15. Web-kamera-aika ke klo
11–12.
Viittomakielinen raamattupiiri to
8.12. klo 17.30 , Vapaudenkatu 60.
Viittomakielinen lähetyspiiri su
11.12. klo 14, Vapaudenkatu 60.

Ilmoittautuminen 12.1. mennessä Seija Inkiselle 050 3235 355. Mahdollisia vapaita paikkoja voi kysellä myöhemminkin. Vauvan toivotaan olevan
alle 7 kk:n ikäinen ennen ryhmän aloittamista, mukaan mahtuu kahdeksan perhettä.
KELTINMÄEN KIRKKO
n Uusi Ekavauva-ryhmä alkaa viikolla 3 Keltinmäen kirkolla (Keltinmäentie 10). Kokoontumiset torstaisin klo 9–11, tied. 050 3409891 Ryhmä
toimiI yhteistyössä neuvolan kanssa. Toivomme, että ryhmän alkaessa
vauva on alle 7 kk. Ilmoittautuminen 1.1. mennessä www.jyvaskylanseurakunta.fi
KORTEPOHJAN SEURAKUNTAKESKUS
n Uusi Ekavauva-ryhmä alkaa viikolla 3 Kortepohjan seurakuntakeskuksessa (Isännäntie 4). Kokoontumiset maanantaisin klo 9–11. Tied. 050
3800 426. Ryhmä toimii yhteistyössä neuvolan kanssa. Toivomme, että
ryhmän alkaessa vauva on alle 7 kk. Ilmoittautuminen 1.1. mennessä
www.jyvaskylanseurakunta.fi
KUOKKALAN KIRKKO
n Kevään ekavauvaryhmään ilmoittautuminen 30.12. mennessä osoitteessa www.jyvaskylanseurakunta fi. Ryhmä alkaa 17.1. ja kokoontuu
kevään aikana noin kolmen kuukauden ajan tiistaisin klo 13–14.30 Kuokkalan kirkolla. Mahtuu kahdeksan perhettä. Ryhmä toimii yhteistyössä
neuvolan kanssa ja sen ohjaajina toimivat Kuokkalan alueseurakunnan
työntekijät. Tied. 050 340 0697.
PALOKAN KIRKKO
n Vauvapysäkki kaikille vauvaperheille maanantaisin klo 13–15.30
Palokan kirkolla, avoin kaikille vauvallisille. Ei ilmoittautumista. Kerhot
ja pysäkit alkavat viikolla 3.
TIKKAKOSKI
n Vauva- ja taaperokerho Puuppolan kerhotilassa, Takalantie 2, torstaisin
klo 9.30–11.30. Kerho alkaa viikolla 3.
VAAJAKOSKEN KIRKKO

n Ekavauvakerho Pallerot kokoontuu Vaajakosken kirkolla tiistaisin

klo 13–13.30. Uudet ja vanhat pallerolaiset ovat tervetulleita. Vetäjinä
Marja Lähteelä 040 5742 026 ja Katja Romppanen 0400 5741 792.

rjestöt
Kristilliset jä
Jyväskylän NNKY

Puistotori 4, Toiminnanohjaaja Tanja
Nieminen, 040 740 4472
jklnnky@elisanet.fi, www.ywca.fi >
Paikallinen toiminta > Jyväskylän
NNKY, www.facebook.com/jklnnky
Piano-oppilaiden joulumatinea ma
5.12. klo 17.30.
Muskarin joulujuhla ke 7.12. klo 17.
Joulukortteja yksinäisille – korttitalkoot ke 7.12. klo 18.
Lauluryhmä Jännät ke 7.12. klo 18.
Exodus-raamattupiiri to 8.12. klo 14.
Laku-ryhmä pe 9.12. klo 13.
Wanhan ajan joulujuhla
su 11.12. klo 15.
Kirjapiiri I ma 12.12. klo 13.
Asko Sahlberg: Eksyneet.
Avoin kohtaamispaikka aamiaisineen
(aamupala 5 e) ti 13.12. klo 9–11.
Joulun Sana ja joulupuuro.
Latinanpiiri ti 13.12. klo 18.
Kirjapiiri II ti 13.12. klo 18 (Aaltosilla,
Puistotori 4). Daniel Galera: Hyöky.

Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset

Joulujuhla 7.12. klo 13.30. Nikolainkulma, Asemak. 6. Puuro ja kahvi 15 €.
Puhuu Iisak Liukko. Lähteellä-kuoro.
Jouluista musiikkia ja yhteislaulua.

Jyväskylän Rauhanyhdistys

www.jklry.net, 044 505 0653
Joulumyyjäiset la 3.12., ry: klo 16 Lauluhetki; klo 16.15 Ruokailu; klo 17
Myynti; klo 19 Seurat.
Joulujuhla su 4.12. klo 15, Vaajakosken kirkko; klo 16 Seurat, ry; n. klo
17.30 Seurat, ry.
Itsenäisyyspäivän juhla ti 6.12. klo 16,
ry, alkuhartaus, juhlapuhe.

Nuorten joulujuhla ke 7.12. klo 18, ry.
Nuorten perjantai pe 9.12. klo 19, ry.
Seurat la 10.12. klo 19, ry.
Vanhemman väen joulujuhla su
11.12. klo 13, ry; klo 16 Seurat, ry; n.
17.30 Seurat, ry.
Joululauluilta ke 14.12. klo 19,
Kaupunginkirkko.

Kansan Raamattuseura

Sanan Kulma, Seminaarinkatu 19
Joulumyyjäiset uudessa toimitilassa,
Vapaudenkatu 24, la 10.12. Lahjoitukset klo 12, myyntiaika klo 13–16,
mukana mm. Mika Lahtinen ja Tuula
Hakkarainen.
Joulu sinulle ti 13.12. klo 13 Sanan
kulma, Mika Lahtinen ja Tuula Hakkarainen.
Viisikielisen toive- ja yhteislauluilta,
Sanan kulmalla ma 12.12. klo 18,
Tuula "Haxu" Hakkarainen.
Sytytä meissä rukouksen tuli ti 24.1.
klo 13 Sanan Kulmalla, Mari ja Kari
Valkonen, musiikki Eija Rantatalo.
Tied. 0400 547 753.

Keski-Suomen
ev.lut. Kansanlähetys

Lähetyskoti, Kauppakatu 13
p. (014) 620 801, ksuomi@sekl.fi,
http://keski-suomi.sekl.fi
Toimisto avoinna ti ja to klo 10–14.
Lähetyskoti:
Aamurukouspiiri ma klo 8–9.
Kolme Kohtaamista nuorille aikuisille
ja opiskelijoille ma klo 18.30–21.30.
Pointti-nuortenilta tiklo 18–21.
Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta ke klo 14.30.
Joulumyyjäiset to 8.12. klo 10–14.

Muualla Jyväskylässä:
Perhepyhäkoulu Pikkuleipä su 4.12.
klo 16 Huhtasuon kirkko, Nevakatu
6. Lapsille raamatunkertomus ja leikkiä. Vanhemmilla raamattupiiri. Itapala.
Isä-lapsi-sähly pe 9.12. klo 18–19.30
Huhtasuon kirkon liikuntasali.
Leipäsunnuntai su 11.12. klo 16.
Huom. paikka ilmoitetaan myöhemmin. Joulu on taas. Raamattuopetusta,
ehtoollinen ja kahvi. Lapsille omaa
ohjelmaa.
Vaajakosken naistenpiiri ma 12.12.
klo 18–20, Lintulenkintie 3.
Vaajakosken miestenpiiri to 15.12. klo
18.30 Vaajakosken kirkko, Kirkkot. 11.

Lähetysyhdistys Kylväjä

Järjestöjen joulumarkkinat la 10.12.
klo 10–12 Hipposhallissa.
Joulumyyjäiset su 11.12. noin klo 17
Säynätsalon srk-talo Kauneimmat
joululaulut -tilaisuuden jälkeen. Tervetuloa tekemään ostoksia, vapaaehtoiseksi myyjäksi tai tuomaan
myytävää mm. käsitöitä, säilykkeitä
ja leipomuksia. Tied. Hämynen 044
534 7114.

SLEY

Lutherin kirkko, Kansakoulukatu 5
Messu su 4.12. ja 11.12 klo 12. Harju
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke
klo 18.30. Ke 7.12. Joulujuhla

Suomen Raamattuopisto

Raamattuopetuksen ja musiikin
ilta ke 7.12. klo 18.30 Nikolainsali,
Asemak. 6. Turvattomanakin turvassa,
Juha Vähäsarja, musiikki Jukka Helin.
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KIRKKOHERRANVIRASTO
Tellervonkatu 5
Kirkkoherranvirasto 050 363 2300
Hautauspalvelut 040 162 3982
Neuvonta 014 636 611
Päivystävä pappi 040 535 2328
Kirkkoherra Viitala Arto 0400 540 490
Aseman Pysäkki
Tied. ma ja to klo 11–15
Tied. Antti Laitinen 050 360 3484,
antti.laitinen@evl.fi
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ
Lekander Heini, työalasihteeri
050 521 5416
Hallintopalvelu
Lajunen Anu, hallintojohtaja
050 340 9888
Hautaus- ja puistopalvelu
Pekuri Antti, hautaustoimen päällikkö
0500 426 420
Kivi Olavi, ylipuutarhuri 050 365 0960
Saarinen Virpi, toimistosihteeri
040 535 2167
Kiinteistöpalvelu
Lukkarinen Maritta kiinteistöpäällikkö
0400 635 001
Hiljansuo Kata, toimistosihteeri
050 382 4424
Lapsi- ja perhetyö
Parkkali Ritva, työalasihteeri
050 549 7013
Leirikeskusten varaukset
040 535 1657
Kirjavainen Pekka, leirikeskusten isäntä
050 521 5407
Lähetys ja kansainvälinen vastuu
Vähäjylkkä Harri, seurakuntapastori
0400 748 671
Klemettinen Ulla, työalasihteeri
050 3409 889
Hytönen Mirja ”Kutti”,
maahanmuuttajatyö 050 549 7033
Nuorisotyö
Grönholm Petri, työalasihteeri vs.
050 521 5401
Mäki-Latvala Anu, nuorisomuusikko vs.
050 549 7048
Maasola Jussi, erityisnuorisotyönohjaaja
040 509 8060
Göös Ilkka erityisnuorisotyönohjaaja
040 527 5382
Ketola Henrik, vammaisnuorisotyö
050 549 7029
Bom Pasi, partio/Lehtisaari
050 5497 011
Opiskelijatyö
Minna Korhonen, yliopiston oppilaitospappi vs. 050 594 8167
Tikkanen Johanna, ammattiopiston ja
ammattikorkeakoulun oppilaitospappi
050 521 5418
Elina Lintulahti, lukioiden oppilaitosdiakoni 050 549 7006.

Perheasiainneuvottelukeskus (PAK)
Vapaudenkatu 38 B, 2. krs
Aikavaraukset (014) 334 7800
Salo Sirpa, johtaja 040 182 5770
Rippikoulutyö
Puupponen Johanna, seurakuntapastori
040 560 9934
Sairaalapastorit
Lepoaho Heikki, johtava sairaalapastori
040 737 7963
Taloushallintopalvelu
Laitinen Markku, talouspäällikkö
040 545 8750
Taulumäen kirkko
Lohikoskentie 2, 0400 308 120
Palola Tuomas, seurakuntapastori
050 549 7022
Hassinen Jukka, kanttori 050 523 4136
Viestintä
Rönnkvist Marjo, viestintäpäällikkö
040 535 1064
Yhteinen seurakuntapalvelu:
Helin Jukka, johtaja 050 518 5445
ALUESEURAKUNNAT:
HUHTASUO
Huhtasuon kirkko, Nevakatu 6,
050 549 7041
Aluekappalainen,
Tervonen Mauri 050 549 7031/Päivi
Kärkkäinen 050 523 4149
Aluesihteeri, Koho Ulla 050 340 0684
Diakonia, Vepsäläinen Elina
050 549 7005
Lapsityönohjaaja, Kettunen Anne
050 340 0638
Halssilan seurakuntakeskus, Kärpänkuja 5,
050 549 7040
Diakonia, Halonen Juha 050 549 7024
KELTINMÄKI
Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10,
050 549 7037
Aluekappalainen, Pitkänen Eivor
050 590 0265
Aluesihteeri, Lehto Aira 050 340 9899
Diakonia
Leppäpuisto Suvi 050 549 7008
Häyrinen Leena 050 549 7008
Rantanen Jukka 050 549 7032
Laitinen Ainoleena 050 549 7026
Lapsityönohjaaja, Yli-Suvanto Kirsti
050 340 0639
Kortepohjan seurakuntakeskus,
Isännäntie 4, 050 549 7038
KESKUSTA
Kaupunginkirkko 050 549 7043
Aluekappalainen Wuolio Seppo
050 521 5415
Aluesihteeri Tuomi Kaisa 040 535 0492
Diakonia
Pietiläinen Lea 050 549 7027
Lintulahti Elina 050 549 7006
Eevi-Riitta Kukkonen 050 340 0665
Lapsityönohjaaja Kontinen Johanna
050 340 9895
Lahjaharjun kappeli,
Ukonniementie 2, 050 549 7039
Kappalainen, Mannström Tuija 050 521 5408
Diakonia, Pelkonen Auni 050 549 7001
KORPILAHTI
Korpilahden kirkko ja seurakuntatalo
Kirkonmäentie 1–3, 050 557 9008

Palvelupiste 050 557 9012
Hautausasiat, 040 162 3982
Aluekappalainen Koivisto Antti vs.
050 557 9001
Diakonia, Lepoaho Kirsi 050 557 9003
Lapsityönohjaaja
Yli-Suvanto Kirsti 050 340 0639
Aluesihteeri Kaunisto Virpi
050 557 9012
KUOKKALA
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4,
050 549 7045
Aluekappalainen, Bucht Riku 050 407 0115
Aluesihteeri, Saarikko Satu
050 408 8816
Diakonia
Heikkilä Päivi 050 549 7034
Lapsityönohjaaja, Korhonen Tiina
050 340 9887
PALOKKA
Palokan kirkko, Rovastintie 8,
040 560 9911
Aluekappalainen, Hautalahti Seppo vs.
040 560 9906
Aluesihteeri, Laakso Tuija/ Härköjärvi Esa
050 302 8300,
Diakonia
Romar Elina 040 560 9910
Itkonen Päivi 040 709 0142
Lapsityönohjaaja, Kivelä Marja-Terttu
040 560 9908
SÄYNÄTSALO
Säynätsalon kirkko, Saarnatie 1
050 340 9896
Säynätsalon pappila, Pappilantie 6
Aluekappalainen, Osmo Väätäinen
0500 545 611
Aluesihteeri, Lehto Aira 050 340 9899
Diakonia, Kiviranta Paula 050 598 0951
Lapsityönohjaaja
Yli-Suvanto Kirsti 050 340 0639
Neulaskoti, Pihkatie 4, Keljonkangas
050 549 7046
Seurakuntapastori vs. Jurva Esa
050 400 0014
Diakonia, Fuchs Elina 050 549 7015
TIKKAKOSKI
Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18
040 560 9917
Aluekappalainen Vallipuro Risto
040 545 8720
Aluesihteeri Laakso Tuija/Härköjärvi Esa
050 302 8300.
Diakonia, Jaakonaho Marja-Liisa
040 560 9916
Lapsityönohjaaja Simpanen Eija
040 560 9914
VAAJAKOSKI
Vaajakosken kirkko, Kirkkotie 11,
040 560 9928
Aluekappalainen Huttunen Hannu
050 521 5405
hannu.s.huttunen@evl.fi
Aluesihteeri Syrjälä Leena 050 551 0440
Diakonia,
Liimatainen Marja-Leena 040 560 9926
Lapsityönohjaaja vs. Palander Tarja
040 574 1706
Jyskän seurakuntakoti,
Asmalammentie 4, 040 560 9928
Kappalainen, Kauppinen Arto
040 560 9920
Diakonia, Reingoldt Tero 040 560 9927
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Patavahdeiksi
haetaan
vapaaehtoisia
SIRPA KOIVISTO teksti

Jyväskylän seurakunta on mukana
Pelastusarmeijan joulupatakeräyksessä kolmatta vuotta peräkkäin. Jyväskylän seurakunta vastaa
joulupatojen vahtivuoroista tänä
vuonna Minimanissa ja Seppälän
Prismassa, jossa on kaksi joulupataa. Vahtivuoroihin tarvitaan vapaaehtoisia. Vuoro kestää kaksi
tuntia. Joulupatavahdiksi voi ilmoittautua netissä osoitteessa
www.vapaaehtoistyo.fi/jyvaskyla.
Lisätietoja antaa Juha Halonen,
p. 050 549 7024.

APUA AHDINKOON
Pelastusarmeijan joulupatakeräyksellä autetaan vähävaraisia
lapsiperheitä ja ahdingossa eläviä ihmisiä – myös tänä jouluna.
SIRPA KOIVISTO teksti
PELASTUSARMEIJA kuva

Taloudellisesti heikommat ajat eivät näy Pelastusarmeijan perinteisessä joulupatakeräyksessä. Päinvastoin, ihmiset haluavat auttaa
aikaisempaa enemmän. Avun antaminen näkyy Pelastusarmeijan
varainhankintavastaavan Osmo
Halosen mukaan kaikilla rintamilla: raha- ja testamenttilahjoituksina sekä vapaaehtoistyönä.
Avun tarve on kasvanut selkeästi viimeisten vuosien aikana.
– Avun tarvitsijoiden joukossa

on entistä enemmän tavallisia lapsiperheitä. Monissa perheissä ei
ole rahaa esimerkiksi joululahjojen hankintaan, Halonen huomauttaa.
Viime vuonna joulupatakeräys
tuotti Jyväskylässä 52 000 euroa sekä valtavan määrän hyvää tavaraa.
Vaikka virallista tavoitetta ei keräykselle ole asetettukaan, Halonen
toivoo, että tänä jouluna päästään
vähintään viime vuoden tasolle.
Keräyksen tuotto on suoraan
verrannollinen patojen määrään.
Jyväskylässä joulupatoja on kah-

deksan. Kävelykadun lisäksi patoja
on suurimmissa marketeissa.
Jyväskylän seurakunta tekee Pelastusarmeijan kanssa yhteistyötä
kolmatta vuotta peräkkäin.
– Yhteistyökuviot ovat tärkeitä,
sillä patojen lukumäärä riippuu
täysin siitä, kuinka paljon keräystä
hoitamaan saadaan vapaaehtoisia, Halonen sanoo.
Joulupatakeräykseen voi tuoda
rahan lisäksi tavaralahjoituksia.
Käytetyn tavaran tulee olla puhdasta ja ehjää, uutena voi ostaa
esimerkiksi lastenvaatteita, leluja
ja pelejä. Vanhempia ihmisiä voi

muistaa kynttilöillä, kahvipaketeilla tai villasukilla ja lapasilla. Tavaralahjoituksia ei kannata kääriä
pakettiin, sillä työntekijöiden pitää tietää, mitä paketeissa on.
Pelastusarmeijan joulupatakeräyksellä on hyvä vastaanotto joka
joulu, Osmo Halonen kiittelee.
– Monet haluavat auttaa Suomessa asuvia ihmisiä. Jyväskylässä
kerätyt varat jaetaan Jyväskylässä,
joten paikallisuus koskettaa. Ihmiset myös luottavat siihen, että apu
menee perille.
Joulupadoilla päivystetään vii-

kon ajan ennen joulua, netissä keräys on auki vuodenvaihteeseen
asti. Joulupatakeräyksellä saaduilla lahjoituksilla autetaan vähävaraisia lapsiperheitä, yksinäisiä
vanhuksia sekä syrjäytymisvaarassa olevia nuoria koko seuraavan
vuoden ajan.

Joulupadat Kävelykadulla ja
marketeissa 16.-23.12.
klo 11-19 (ei sunnuntaina).
Keräykseen voi osallistua
myös netissä osoitteessa
www.joulupata.fi

Elämästä

Ensimmäinen kunnon joulu pitkästä aikaa
HEIKKI IMPIÖ teksti ja kuva

Olen Hannu Arola, 53 vuotta.
Nuoruusvuodet asuin Pupuhuhdassa ja omilleni muutin 80-luvun
alussa. Työurani aloitin metallifirmassa juoksupoikana ja etenin
pikkuhiljaa levyseppähitsaajaksi.
Myöhemmin minulla oli useitakin
omia firmoja auton fiksaukseen
erikoistuneista aina turvallisuuspalveluun asti.
Vankilakierre alkoi, kun alkoholi tuli mukaan kuvioihin. Olen elämäni aikana ollut seitsemän kertaa kihloissa, ja yhtä monta kertaa
vankilassa rattijuopumuksen takia. Kihlauksetkin purkautuivat ja
alkoholista muodostui elämäni

keskeisin sisältö yli kymmenen
vuoden ajaksi. Asuntoa minulla ei
enää ollut aikoihin, elin kaduilla ja
aamuisin heräsin yleensä metsästä. Viimeiset vuodet elin elämää,
joka vei minut katkolta katkolle ja
sairaalasta sairaalaan.
Viime heinäkuussa poliisi toi minut
Kankitielle Jyväskylän Katulähetyksen toimintayksikköön. Minulla ei
ollut muuta omaisuutta kuin ylläni olleet rähjäiset vaatteet. Ensimmäiset kolme viikkoa täällä olivat
todella vaikeita. Sain kuitenkin
paljon tukea niin työntekijöiltä
kuin täällä olevilta ystäviltä. Tänne tultuani olen ollut ilman alkoholia. Minulla on oma siisti yksiö,

jonka olen kalustanut mieleisekseni. Ihmettelen itsekin, mistä olen
saanut voimaa muutokseen. Täällä minulle on sattunut niin käsittämättömiä asioita, että en itsekään
ymmärrä, mitä minulle on tapahtunut. En ole kääntynyt vielä ns.
uskoon, mutta uskon Jeesukseen
ja haluan käydä täällä myös hengellisissä tilaisuuksissa.
Osallistun mielelläni kaikenlaiseen toimintaan. Aiemmin en seurannut urheilua, mutta nyt käyn
katsomassa Jypin matseja ja pelaan
biljardia. Yhteisökokous Porinassa
käsitellään asukkaan kannalta tärkeitä asioita. En halua nyhjöttää
yksin asunnossani, vaan haluan
löytää mielekästä tekemistä.

Monien vuosien jälkeen olen
saanut uudelleen yhteyden myös
kaksoissiskooni ja äitiini. Äitini
asuu Jyväskylässä ja käyn katsomassa häntä palvelutalossa. Haluan auttaa myös täällä ihmisiä,
niin kuin minuakin on autettu.
Olen saanut äskettäin tietokoneen
ja älypuhelimen. Aiemmin en ymmärtänyt tietotekniikasta mitään,
mutta nyt olen jo päässyt eteenpäin. Haaveena ja tavoitteena on
saada vuosien jälkeen uudelleen
myös ajokortti. Tuleva joulu on
minulle ensimmäinen pitkään aikaan, jolloin ajattelen juomisen sijasta syödä hyvin. Täällä järjestetään myös jotakin erityistä jouluksi, ja se on ihan mukava asia.

Hannu Arola
Hannu Arola on huomannut, että
pienestä eläkkeestä on jäänyt rahaa jopa säästöön, kun alkoholi
on jäänyt pois kuvioista.

